
           
 

    
ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : Enerji –Çevre                                                                                                                       Tarih : 26/05/2022 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri : Erol Tan (Ekip Lideri-Lojistik Planlama ve Satınalma Yöneticisi),Büşra Özçelik (Takım 
Üyesi-Satınalma Uzmanı), Ece Çizmeci (Takım Üyesi-Satın Alma Uzmanı), Ayhan Turan (Takım Üyesi-Möllers 
Paketleme Operatörü),Yunus Karakaş(Takım Üyesi-Depo Girdi Elemanı) 
 
Kaizen No: 6100 
 
Problemin Tanımı:  
Kalekim’de Sürdürülebilirlik Stratejimiz gereği geri dönüşümlü malzeme ve hammadde kullanımının arttırılması 
hedeflenmektedir. Buna istinaden, tedarikçi firma yetkilisi, paletleme makinası (Möllers) operatörleri ve satınalma 
yöneticileri ile yapılan beyin fırtınasında, palet alt naylonunda geri dönüşümlü malzeme kullanılması fırsatı araştırılmıştır. 
Bu naylon paletin altındaki ürünlerin su almasını engellemek amacıyla kullanıldığı için müşteri tarafından renk ve şekil gibi 
görselliği ön planda olan bir malzeme değildir. Maliyet açısından da kalite kriterlerini bozmadan naylon alma maliyetini 
%50 oranında düşürülmesi hedeflenmiştir. Ayrıca 1.200 km uzaklığındaki mevcut tedarikçimiz yerine yakından alım 
yapılması sağlanarak, karbon ayak izinin azaltılması planlanmıştır. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının 
verilerine göre 1 ton plastiğin geri kazanımı yaklaşık 41 kg sera gazı salınımını engellemektedir. Biz de bu 
projede geri dönüşümlü malzeme kullanarak hammadde üretimi için gerekli olan enerjiden tasarruf edilmesini 
hedeflemekteyiz. 
Bu uygulama tüm işletmelerimizde kullanarak yaygınlaştırılmasını sağlanabilir.  
Projemizin konusu olan geri dönüşümlü palet alt naylonu, Kalekim’ in 7 işletmesinde de kullanılabilir. 
 
1. kalite palet alt naylonundan yapılmış malzeme yerine geri dönüşümlü naylon kullanılması ile ilgili risk analizi yapılmıştır.  
Ön görülen riskler; 
 Üretim esnasında palet bantta yürürken veya paletleme sırasında ürünlerin paletten kayarak devrilmesi ve 

üretimin durması, 
 Sevkiyat sırasında veya müşteriye teslimi anında ürünlerin paletten kayması ve devrilmesi, 
 Geri dönüşümlü naylonun delikli çıkması veya katlı gelmesi sonucu müşteri şikayeti oluşması, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 Karbon Ayak İzi Kaybı. € 

                             



           
 

(Fotoğraf veya çizim) 

 

(Fotoğraf veya çizim) 

 

Önceki durum:  

1.Kalite alt naylon kullanılmakta, daha çevreci olan geri 
kazanımlı malzeme kullanılmamaktadır. 

 
 
 
 
 
Maliyet: 
 
Mevcut tedarikçimiz işletmeye 1.200 km mesafeden 
malzeme getirmektedir. 
 
İşletmelerimizin yıllık alt naylon kullanımı yaklaşık 45 
tondur. 
Birim fiyat 26 TL/KG olup; 
Yıllık toplam maliyet 1.170.000 TL’dir 
 
 
 
 
 
 

Sonraki durum : 
Sürdürülebilirlik strateji hedefimize istinaden, 
tedarikçi ile yapılan görüşmede farklı 2 ürün 
geliştirme fırsatı bulunmuştur. Tasarlanan 2 geri 
dönüşümlü alt naylon tipi de kalite kontrol ve üretim 
süreçlerinde onaylanarak İ.Bal Köpüğü 125 cm 
modeli kullanıma alınmıştır.  
 
Kazanç: 
 
Geri dönüşümlü naylonda % 80 geri dönüşüm 
malzemesi kullanılmaktadır ve yeni tedarikçimizin 
fabrikamıza olan uzaklığı ise sadece 8 km’dir.  
  
Nakliyenin azaltılması kaynaklı; 
Her sevkiyatta 1.192 km mesafe azaltılması 
sağlanmıştır. Yaklaşık yıllık 2 araçlık sevkiyata tekabül 
eden 2,8 ton sera gazı salınımını engellemiş olduk.  
Ayrıca 7 ağaç dikimine eş değer tasarruf sağlamış 
olduk. 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 



           
 

Geri dönüşümlü malzeme kullanımı kaynaklı; 
1 ton plastiğin geri kazanımı yaklaşık olarak 5774 
KWH enerji tasarrufuna eşdeğerdir. 45 ton kullanılan 
hammaddenin %80 geri dönüşümlü olarak alınması 
sebebiyle yaklaşık 36 ton plastiğin kullanımını 
azaltmış bulunmaktayız. Bu kapsamda toplamda 
207.864 KWH tasarruf sağlamış olduk.                                     
Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının 
verilerine göre 1 ton plastiğin geri kazanımı yaklaşık 
41 kg sera gazı salınımını engellemektedir. 36 tonu 
baz alırsak 1,48 ton sera gazını engellemiş olduk. 
 
4 ağaç dikimine eşdeğer miktarda 1.48 ton karbon 
emisyonunun doğaya salınımını engellemiş oluyoruz. 
 
Geri dönüşümlü alt naylon birim maliyet:12,5 TL/KG 
Yıllık Maliyet : 562.500 TL 
Kazanç : 607.500 TL 
 
 

  

 
 
 


