
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu: Tulumba Tatlısı Hazırlık Süreci Kaizen Çalışması                                                              Tarih : 16/05/2022
    
Takım Üyeleri ve Görevleri:  Merve Özdemir – Süreç İyileştirme Mühendisi 
                                                    Özcan Şen-Tatlıhane Şefi 
                                                    İbrahim Aydemir- Tatlıhane Ustası 
                                                    Yazgülü Keser- Tatlıhane Personeli 
                                                    Merve Uyar- Üretim Yetkilisi 
                                                  
                                                
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : ÖSK-14 
 
Problemin Tanımı: (Bu kısımda problemin tanımı açık ve net şekilde yapılmalı ve varsa teknik terimler açıklanmalıdır. 
Problemin açıklaması sektörel bilgisi olmayan kişiler tarafından da kolay anlaşılır olmalıdır.) 
 
100 bin kişilik üretim kapasitesiyle 70.000 kişilik günlük yemek üretimi ile Türkiye'nin en büyük, en güvenilir yemek 
fabrikası olan Bortar Group, toplu yemek ve catering hizmetleriyle 1993 yılından bu yana İzmir ve Ege bölgesine hizmet 
vermektedir. Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda saha çalışanlarının Kasım 2021 tarihi itibariyle maliyet iyileştirme 
ve israfların önlenmesi konularında kaizen çalışmaları bulunmaktadır. 
 
Bu kapsamda tatlıhane bölümünde çalışan personellerin, tulumba tatlısı üretim sürecinde makine çıkışında ürünlerin 
yapışmasını önlemek amacıyla süreç boyunca bir personelin yağlama işlemi yapması ve bu sürecin standart olmaması 
nedeniyle aşağıda belirtilen iyileştirme noktaları için kaizen çalışması yapılmıştır.  
 

• Bölümde çalışanların bekleme kaybı sebebiyle üretim verimsizliği oluşması 
• Standart yağlama işlemi yapılamadığı için gereğinden fazla yağ kullanılması sonucu yağ israfı 
• Personelin kızgın yağ yanında çalışmasından kaynaklı iş güvenliği risklerinin oluşması 
• Makinenin çıkışına dökülen yağın soğuk olmasından dolayı kızartma yağının sıcaklığının düşmesi 
• Kızartma yağının sıcaklığını stabil tutmak için kullanılan enerjinin artış göstermesi 
• Yeteri kadar yağ dökülmediği durumlarda tulumba tatlılarının birbirine yapışması ve ürün israfı oluşması 
• Yapışmış halde kızartılan tatlılar kalite sorunundan dolayı müşteriye gönderilemediğinden siparişin tamamlanma 

süresinin artış göstermesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fotoğraf veya çizim) 

Önceki durum (Mevcut durum verilerle (finansal veri, 
miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve kayıp 
türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır): 
 
Tulumba tatlısı üretimi sırasında bir tatlıhane personeli üretim 
süresince elinde bulunan yağdanlıkla makineden çıkan tulumba 
tatlıların birbirine yapışmaması için yağlama işlemi 
gerçekleştirmektedir. Tatlı ayda 1 kez sabit toplam 20.000 
porsiyon olacak şekilde üretilmektedir. 
 
Maliyet: 
  
20.000 porsiyon için yağlama süresi 129 dakika 
 
Personel maliyeti 88.2 TL / ay 
20.000 porsiyon için kullanılan yağ miktarı 650 litre / ay  
 650 lt yağ = 21.450 TL 
 

Sonraki durum (Yeni durum verilerle (finansal veri, 
miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve 
kayıp türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır: 
 
Tulumba tatlısı üretimi sırasında kayıpları azaltmak 
amacıyla otomatik yağ dozajlama deposu kullanılmaya 
başlamıştır. Tatlı ayda 1 kez sabit toplam 20.000 porsiyon 
olacak şekilde üretilmektedir. 
 
Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, 
parasal kazanç belirtilmelidir) : 
İyileştirme yapılan günden itibaren toplam tulumba 
tatlısı üretimi 5 kez. 
Yatırım 15.000 TL 
Kazanç maliyeti  88.2 TL / ay (Personel beklemesi 
yapılmamaktadır) =  440 TL 
 510 lt yağ = 16.830 TL 
Toplam maliyet kazancı 23.100 TL (Yağ + işçilik) 
Kazanç – Yatırım = 8.540 TL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

  

 
 



           
 
 


