
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU                 (Ek 2) 
             
 

Kaizen Konusu : Dolgu Tesisi                                                                                                                                                     Tarih : 02/07/2019 
                
Takım Üyeleri ve Görevleri : Samet Kırbıyık ( Proses Vardiya Amiri ) Cihan Karacar ( Tesis Operatörü )  
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : 139 
 
Problemin Tanımı:  
Efemçukuru Altın Madeninde cevher ( hammadde ), yeraltı üretim yöntemleri ile üretilmektedir. Üretilen cevher sonrası yeraltında 
oluşan boşlukların doldurulması gerekmektedir. Yeraltında oluşan bu boşluklar, yerüstünde bulunan macun dolgu tesisinde, yerüstü 
cevher kazanımı sonrası kalan çamurlu atık, bu atığın filtrelenmesi sonucu elde edilen kek ve çimentonun belirli bir oranda mikserde 
karıştırılmasıyla dolgu malzemesi olan“Macun” oluşur. Bu macun yeraltı boşluklarına pompa ve boru hatları vasıtasıyla iletilir.  
 
 
 
 
  
 
  

                   Atık Filtre 

                         Mikser  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                                     Yeraltı Macun Dolgu Tesisi Akım Şeması 
İçeriğinde çimento bulunan bu macun zaman içerisinde, boru iç çeperlerinde birikme ve kesit daralmasına sebep olmaktadır.Macun 
dolgu basma hatları, macun dolgu tesisinin durdurulması sonrası su ve hava yardımı ile yıkanması gerekmektedir. Su ile yıkama işlemi, 
macunun basıldığı pompa yardımı ile yapılabilir iken, hava ile yıkama işlemi ise mekanik ekibin hava hattını macun dolgu hattına 
bağlantı yapması sonrası  yapılabilmektedir.Hava hattının macun dolgu hattına bağlantı yapıldığı nokta, dolgu tesisi çalışma esnasında 
bloke olduğu için sürekli bağlı bırakılamamakta, hava ile yıkama işleminin bitmesinden sonra sökülmesi gerekmektedir.Mekanik 
ekibinin hat tak-sök işlemlerinden dolayı macun dolgu tesisi duruş süresi uzamakta, hava ile yıkama işlemi haftada bir sefer 
yapılabilmekte ve boru hatlarının yıkama işlemi efektif bir şekilde gerçekleşmediği için 3 aylık periyodlarda boru hatlarının sökülüp 
içlerinin elle temizlenmesi zorunluluğu olmaktadır.Hattın takılıp sökülme işlemi ortalama 1 saat sürmektedir. 2018 yılı içerisinde 
mekanik bakım ekibi hattın takılıp sökülmesi işlemi için 50 saat mesai harcamıştır.                                                 
                                                                        

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Çimento Silosu Çamur Tankı 

Vorteks 

Yeraltı Galerisi 

Putmesiter Basma Pompası Sök Tak İşlemi Yapılan Bölge 
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Kaizen’in ilgili olduğu kayıp türleri :  
 
1. Arıza   � 6. Hız Kayıpları × 11. Hat Organizasyon Kayıpları � 16. Ekipman Kayıpları � 
2. Set-up / Ayar   � 7. Hata ve Tamir Kayıpları � 12. Lojistik Kayıplar � 17. Çevre Kayıpları  � 
3. Takım Değisimi   � 8. Kapatma Kayıpları � 13. Ölçme ve Ayar Kayıpları � 18. İSİG Kayıpları � 
4. Baslangıç Kayıpları � 9. Yönetim Kayıpları � 14. Enerji Kayıpları � 19. Bilgi Güvenliği Kayıpları � 
5. Küçük 
Durus/Çokote 

� 10. Üretim Hareket 
Kayıpları 

× 15. Ürün Kayıpları � 20. Diğer 
(Belirtiniz)…………………. 

� 

                                                                               
                           ÖNCE                            SONRA 

(Fotoğraf veya çizim)  

 
Hava ile yıkama işleminin efektif yapılamadığı durumda ki 

boru iç çeperinde biriken malzeme. 
 

 
Hava hattının, montaj yapıldığı yer. 

 (Fotoğraf veya çizim) 

 
Hava ile Yıkamanın efektif yapılması sonucu boru iç çeperi. 

 

 
Hava Hattının Enjeksiyon Vanasına Bağlantı Yapılmış Hali 



           
 

Önceki durum (Mevcut durum verilerle (finansal veri, 
miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve kayıp 
türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır): 
 
Mevcut durumda, macun dolgu hattı hava ile yıkama işlemi 
için 2 bakım ustası hattın takılıp sökülmesi için 1 saat 
çalışmakta. Hava ile yıkama işlemi verimli olmadığı için 
macun dolgu hatlarının 3 aylık periyotta sökülüp 
temizlenmesi için 12 saat lik ek iş gerekiyor. 
 
 
Hat Tak-Sök İşlemi; 
Değişim süresi = 1 saat 
2018 değişim sayısı= 50 sefer 
Toplam harcanan zaman = 50 x 1=50 saat/yıl 
Bu iş 2 çalışan ile yapılmaktaydı. 
1 işçi saatlik maliyeti 35tl 
2 İşçi x 50 Saat/Yıl = 100 adam saat/yıl 
100 x 35 TL = 3500 TL/yıl 
 
Daralan Hatların Temizlenmesi İşi;  
Yer 3 ayda bir yapılmakta. 
Bu iş için 3 personel çalışmakta. 
Işlem 12 saat sürmekte. 
3 İşçi X 4 Defa/Yıl X 12 saat = 144 adam saat /yıl 
3 işçi  X 35 TL/saat X 144 saat/yıl = 15120 TL 
 
Toplam yaşanan üretim kaybı ;  
Hat değişim süresi = 50 saat 
Hat temizlik süresi = 4 sefer/yıl x 12 saat /sefer 
50 Saat/Yıl + 48 Saat/Yıl = 98 Saat/Yıl 
 
Maliyet: 
Enjeksiyon Vana Maliyeti 12000 USD yaklaşık 69000tl 
 
 
 
 

Sonraki durum (Yeni durum verilerle (finansal veri, miktar, 
kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve kayıp türleri ile 
desteklenerek açıklanmalıdır: 
 
Hava hattı, macun dolgu hattı üzerine monte edilen 
enjeksiyon vanasına daimi olarak monte edilerek, hattın 
tak-sök işlemi ortadan kaldırılmış olunup, hava ile yıkama 
işlemi macun dolgu tesisinin her duruşu esnasında efektif bir 
şekilde yapılabildiği için macun dolgu hatları içerisinde 
malzeme birikmesi olayı ortadan kalmıştır. 
 
Hat Sök Tak İşlemi 
Bu işlem personele ihtiyaç yok . 
 
 
 
 
 
0 adam saat/yıl 
 
Daralan Hatların Temizlenmesi İşi;  
Yer 12 ayda bir yapılmakta. 
Bu iş için 3 personel çalışmakta. 
Işlem 12 saat sürmekte. 
3 İşçi X 1 Defa/Yıl X 12 saat = 36 adam saat /yıl 
3 işçi X 35 TL/saat X 36 saat/yıl = 3780 TL/yıl 
 
Toplam yaşanan üretim kaybı ;  
Hat değişim süresi = ortadan kaldırıldı. 
Hat temizlik süresi = 1 sefer/yıl x 12 saat /sefer 
 12 Saat/Yıl 
 
Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, parasal kazanç 
belirtilmelidir) : 

(3500 + 15120) – 3780 = 14840 tl/yıl işçilik kazancı 
 
(50 + 48) – 12 =86 saat/yıl duruş kısaldı. 
Dolgu tesisi kapasitesi; 
86 saat x 30 m3/saat = 2580 m3/yıl dolgu kapasite artışı 
sağlanması ile yeraltı cevher üretimi miktarı; 
 

2580 m3/yıl x 2,75 gr/cm3 = 7095 ton/yıl cevher üretimi 
arttırıldı. 
 
 
 



           
 
 

Not:  İstenirse Önce-Sonra Kaizen bu formla birlikte en çok 5 dakikalık bir video ile de açıklanabilir. 


