
           
 

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU               (Ek 2) 

             
 

Kaizen Konusu : CNC Baz Atık Taşıma Konveyörü                                                                       Tarih : 25.05.2022 
    
Takım Üyeleri ve Görevleri : Selim Sevinç (Bakım Onarım Uzmanı), Burak Yıldırım (Bakım Onarım Mühendisi) 
 
Kaizen No (Şirket içindeki Kaizen numarası) : 2021_HK_BKM_60 
 
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.) 
 
CNC Baz makinesi* kesim işlemleri sonrasında kesilen fire** parçalar makinenin içerisine düşmekte. Daha sonra bu düşen 
parçalar operatör tarafından el ile alınarak çöp kovasına atılmakta. Bu işlem bir günde aralıklı olarak toplamda ~1.5 saat 
sürmektedir. 
 
* Bilgisayar kontrollü, otomatik ahşap işleme makinesi 
** Üretim süreçlerinde, işlenen parçanın ürün için kullanılamayan yani boşa giden ham madde kayıpları. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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): 
 
Personel ürün değişimlerinde makine içerisindeki fire 
parçaları el ile alarak çöp kovasına atmakta. Bu temizlik 
günlük olarak ~1,5 saat sürmekte. Bu işlemler üretimde hız 
kayıplarına ve hareket kayıplarına neden olmaktadır.  
 
 
Yataş A.Ş 1 saatlik işçilik ücreti: 29 TL (2021 yılı) 
 
 
 
 
Maliyet: 
60x40 profil – 2 boy; 202 ∗ 2 = 404,00₺ 
Gamak AGM2E Motor; 670,00₺ (Atıl malzeme kullanıldı) 
NMRV 40, 0,5 redüktör; 400,00₺ (Atıl malzeme kullanıldı) 
Konveyör Bandı; 1.700,00₺ 
İmalat; 
2 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ∗ 10 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 ∗
29₺ (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏 ü𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝) = 580,00₺ 
Toplam; 3.754,00₺ 
 
 

Sonraki durum (Yeni durum verilerle (finansal veri, 
miktar, kalite oranı, iş güvenliği risk puanı, vb.) ve 
kayıp türleri ile desteklenerek açıklanmalıdır: 
 
Makine şasesi içine yerleştirilen taşıyıcı konveyör 
bant sistemi ile birlikte makine içerisine dökülen fire 
parça ve talaşlar otomatik şekilde çöp kovasının 
içerisine taşınmakta. 
 
 
 
 
 
 
 
Kazanç (Çevre ve iş güvenliği kategorisi hariç, 
parasal kazanç belirtilmelidir) : 
 

246 𝑔𝑔ü𝑝𝑝 ∗ 1,5 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠 ∗ 1 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝑠𝑠ö𝑝𝑝
∗ 29₺ (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏 ü𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝)
= 10.701,00₺ 

Konveyörün taşeron firmaya yaptırılma maliyeti; 
60.180,00₺ 
Toplam; 70.881,00₺ 
 
Maliyet düşülmüş kazanç; 67.127,00₺ 

 


