
 
ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Havalandırma Sisteminde Enerji Verimliliği                                                                  Tarih : 02/02/2022 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri :  
Çağrı KELEŞ – Enerji Bakım Takım Lideri 
Efkan ÇEKEN – Mekanik Ekip Lideri 
Salih KANER – Enerji Ekip Lideri 
Caner SAYMAN – Bakım Onarım Görevlisi 
Ali Taner ÜGE – Üretim Takım Lideri 
Oğuzhan KARPUZ– Üretim Vardiya Sorumlusu 

 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : 86 
 
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.) 

 

Gıda İşletmesi pişirme bölümündeki havalandırma sistemi davlumbazlar ve klima santrallerinden oluşmaktadır. Mutfak 
işletmesi tasarımı gereği davlumbazlar sadece emiş yaparken klima santralleri sadece üfleme yapacak (%100 temiz hava) 
şekilde dizayn edilmiştir. Mevcut otomasyon gereği davlumbazlar algıladıkları basınç farkına göre emiş miktarını 
arttırmakta bunun karşılığı olarak klima santralleri üfleme miktarını arttırmaktadır. Üretimin olmadığı anlarda 
davlumbazlar minimum kapasitede sürekli olarak çalışmaktadır.  

Davlumbazların minimum kapasitedeki çekişleri %70 seviyesindedir. Herhangi bir üretim olmasa da davlumbazlar hava 
çekişine devam edip, klima santralleri de aynı oranda üfleme yapmaktadır. 

Bu durum pişirme alanındaki hava değişim sayısını arttırmakta, klima santrallerinin %100 temiz hava ile çalışma sebebi ile 
her bir hava değişimi direkt elektrik tüketimi olarak yansımaktadır. (Klima santrali havayı içeri iklimlendirerek 
sokmaktadır.) 

 

 

 

 

 
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)…………………. € 

                                                                               

 

Check Point Threat Extraction secured this document 
 

Get Original 

https://block.esbas.com.tr/UserCheck/PortalMain?IID=%7b278FB850-2A64-6809-D6BC-D1FE196141FF%7d&origUrl=
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(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): 

Mevcut otomasyon gereği davlumbazlar algıladıkları basınç 
farkına göre emiş miktarını arttırmakta bunun karşılığı 
olarak klima santralleri üfleme miktarını arttırmaktadır. 
Üretimin olmadığı anlarda davlumbazlar minimum 
kapasitede sürekli olarak çalışmaktadır. Bu durum pişirme 
alanındaki hava değişim sayısını arttırmakta, klima 
santrallerinin %100 temiz hava ile çalışma sebebi ile her bir 
hava değişimi direkt elektrik tüketimi olarak yansımaktadır. 
(Klima santrali havayı içeri iklimlendirerek sokmaktadır.) 

Maliyet: 

Sıcaklık sensörünün temini, montaj ve devreye alınması:  
11.000$ 

 

 

 

 

Sonraki durum (Yeni durum verilerle (finansal veri, 
miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve 
kayıp türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır: 

Pişirme alanındaki tüm davlumbazlara sıcaklık 
sensörü eklenerek, üretim olmadığı zamanda düşük 
kapasitede sürekli olarak çalışmaya devam eden 
davlumbazın sensörler aracılığı ile otomatik olarak 
kapatılması sağlandı. Davlumbazın altında üretim 
başladığında davlumbaz iç sıcaklığı yükselir, eklenen 
sıcaklık sensörü bu sıcaklığı görerek üretimin var 
olup olmadığını görerek anlar ve davlumbazın 
gerektiğinde kapatılmasını sağlar. 

Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, 
parasal kazanç belirtilmelidir) : Havalandırma 
sistemi işletmenin toplam elektrik tüketiminin 
%55’ini oluşturduğundan bu çalışma ile pişirme 
alanındaki içeriye iklimlendirerek alınan taze hava 
miktarı yaklaşık %50 azaltılarak işletmenin birim 
elektrik tüketimi %25 oranında azaltılmıştır. Böylece 
klima santrallerinin elektrik tüketimi YILLIK olarak 
444.000 kwh azaltılmıştır. Bunun ESBAŞ’a parasal 
kazancı YILLIK 59.363$ olarak kayıtlara geçmiştir. 



           
 

  

 

 
 
 


