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Küçük ekipman de¤iﬂiklikleriyle hammadde kayb›n› önleyin
Demircanlar Ya¤ Sanayi A.ﬁ., Eskiﬂehir, Türkiye
Özetle

Sorun

Uygulama

Demircanlar Ya¤ Sanayi A.fi., 35
çal›flan› olan ve bitkisel ya¤ üreten
bir firmad›r. ‹flletmede y›lda 30,000
ton ay çekirde¤i ifllenerek ayçiçe¤i
ya¤› üretimi yap›lmaktad›r. Ay
çekirdekleri, ifllenmeye al›nmadan
önce mekanik bir elek yard›m›yla
içinde
bulunabilecek
yabanc›
maddelerden
ar›nd›r›lmaktad›r.
Yap›lan çal›flmada, eleme esnas›nda
etrafa saç›lan ay çekirde¤i miktar›n›n
y›lda 1 tona yak›n at›k oluflturdu¤u
belirlenmifl ve bu kayb›n önlenmesi
için ele¤in duvarlar› yükseltilmifltir.

Üretimin ilk aflamas› olarak,
fabrikaya gelen ayçiçe¤i tohumlar›n›n
içindeki yabanc› maddeler (tafl vb.)
mekanik bir elek yard›m›yla
ay›klanmaktad›r. Firmada yap›lan
incelemede, elek duvar›n›n alçak
olmas› nedeniyle ay çekirdeklerinin
eleme
ifllemi
s›ras›nda
yere
saç›ld›klar› tespit edildi. ‹flletme
müdürü ve çevre mühendisinin
yapt›¤› detayl› girdi-ç›kt› dengesi
analizi sonucunda, daha bu girifl
iflleminde y›lda 1 tona yak›n
hammadde
kayb›n›n
olufltu¤u
hesapland›.

‹flletme verimlili¤inin art›r›lmas›na
yönelik çevre yönetimi k›lavuzundaki
ak›fl flemalar› kullan›larak, üretim
hatt›n›n kütle dengesi flemas› ç›kar›ld›
ve hattaki hammadde kay›plar›
belirlendi.
Eleme
ifllemindeki
kay›plara elek duvarlar›n›n yeterince
yüksek olmamas›n›n yol açt›¤›
gözlendi. Kayb› önlemek için iflletme
müdürü, elek duvar›n› 3 mm sacla
yükselterek ele¤i modifiye etti.

• Firmada yap›lan çal›ﬂma

Sorun

Çözüm

• Ekonomik sonuçlar
Yat›r›m maliyeti

Y›ll›k tasarruf

‹ﬂletme maliyeti

Geri dönüﬂ süresi

12 ABD $

266 ABD $

yok

16 gün

Demir saclar›n üretimi

Önlenen
hammadde kayb›

• Sonuç olarak

• Çevresel Sonuçlar
Ele¤in etraf›nda yere saç›lan ay çekirdekleri her gün
süpürülerek di¤er kat› at›klarla birlikte çöpe at›l›yordu. Y›ll›k
yaklafl›k 1 ton olan bu kay›p durduruldu¤unda 1 tonluk
organik kat› at›k da önlenmifl oldu.

Makinelerde yap›lacak küçük de¤ifliklikler ve al›nacak basit
önlemlerle üretim kay›plar›n› azaltmak, hammadde tasarrufu
sa¤lamak ve at›k miktar›n› düflürmek mümkündür.

• Bilgi için
• DELTA NED‹R?

• NERELERDE DELTA A⁄LARI VARDIR?

• SBA

DELTA (Developing Environmental Leadership
Towards Action - Eyleme Yönelik Çevresel
Liderlik Geliﬂtirme), Sustainable Business
Associates (Sürdürülebilir ‹ﬂ Örgütü-SBA)
taraf›ndan 1996 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂ ve amac›
sanayicilere ‘eko-verimlilik’ ve ’temiz üretim’
prensiplerini tan›tmak olarak belirlenmiﬂ
uluslararas› bir programd›r. Bu çerçevede,
Türkiye’nin de içinde bulundu¤u 11 Akdeniz
ülkesinden sanayicileri ortak bir yap› alt›nda
toplamay›
amaçlayan
DELTA
A¤lar›
oluﬂturulmuﬂtur. DELTA A¤lar› k›sa zamanda,
çevresel sorunlar hakk›nda bilgi ve deneyim
paylaﬂ›m› yap›lan, firmalar›n ekonomik ve
ekolojik aç›dan verimli projeler geliﬂtirmesine
yard›m eden, kamu ve özel sektör aras›nda
iﬂbirliklerinin oluﬂturulmas›na zemin haz›rlayan,
firmalar›n çevresel verimliliklerinin artt›r›lmas›
amac›yla e¤itim seminerleri düzenleyen pratik ve
iﬂler yap›lar halini alm›ﬂlard›r.

DELTA A¤lar› halen Cezayir, M›s›r, Ürdün,
Lübnan, Libya, Moritanya, Fas, Filistin, Suriye,
Tunus ve Türkiye’de çal›ﬂmalar›na devam
etmektedir.

Sustainable Business Associates
60, ch.du Petit-Flon
CH – 1018 Lozan, ‹sviçre
Tel
: + 41 (21) 648 48 84
Faks
: + 41 (21) 648 48 85
E-posta
: sba@planet.ch
Web sitesi : http://www.sba.hello.to/
Ba¤lant› : Karim Zein
Baﬂkan
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• SBA K‹MD‹R?
SBA sanayicilerin dikkatini eko-yönetim ve ekoverimlilik kavramlar›na çekmeyi hedefleyen
uluslararas› bir sivil toplum kuruluﬂudur. Bu
amaç do¤rultusunda SBA, sanayicileri yeni iﬂ
f›rsatlar› ve riskleri konusunda bilinçlendirmek ve
sürdürülebilir kalk›nma için gereksinim
duyacaklar› yönetim araçlar› ve e¤itimle
donatmak üzere DELTA Program›’n› baﬂlatm›ﬂt›r.

• DELTA TÜRK‹YE:
TMMOB ÇEVRE MÜHEND‹SLER‹ ODASI
Çevre Mühendisleri Odas› (ÇMO), çevre
mühendislerinin kamu kuruluﬂu niteli¤indeki
meslek örgütüdür. Türk Mimar ve Mühendis
Odalar› Birli¤i (TMMOB) çat›s› alt›nda 1992
y›l›nda kurulmuﬂtur. Çevre alan›ndaki geliﬂmeleri
ve yenilikleri ulusal ve uluslararas› kuruluﬂlarla
gerçekleﬂtirdi¤i iﬂbirlikleri arac›l›¤›yla Türkiye’ye
taﬂ›may› hedef edinen ÇMO, 2000 y›l›ndan beri
DELTA Program›’n›n Türkiye Temsilcili¤i’ni
yürütmektedir. ÇMO, DELTA Eko-Verimlilik
Program› çerçevesinde ‘temiz üretim’, ‘ekoverimlilik’ ve ‘eko-yönetim’ kavramlar›n›
Türkiye’de baﬂta sanayi sektörü olmak üzere ilgili
kamuoyunun gündemine getirmeyi, bu
yaklaﬂ›mlar›n uygulamalar›n› yayg›nlaﬂt›rmay› ve
sanayiye örnek oluﬂturabilecek çal›ﬂmalar
gerçekleﬂtirmeyi hedeflemektedir.

‘‹flletme Verimlili¤inin Artt›r›lmas›na Yönelik Çevre Yönetimi’ (Good Housekeeping) K›lavuzu P3U/GTZ ve SBA taraf›ndan
gelifltirilmifl basit bir yönetim arac›d›r. Bu k›lavuzun amac›, küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerin (KOB‹’ler) toplam
verimliliklerini artt›rmak ve çevresel etkileri ile üretim maliyetlerini azaltmak için uygulayabilecekleri basit ve pratik önlemler
gelifltirebilmelerini sa¤lamakt›r. ‹flletme Verimlili¤inin Artt›r›lmas›na Yönelik Çevre Yönetimi uygulamalar›, hammadde kayb›n›n

• DELTA TÜRK‹YE
TMMOB Çevre Mühendisleri Odas›
Ataç 2 Sokak No: 66/9
K›z›lay - 06420 Ankara, Türkiye
Tel
: +90 (312) 430 64 34
Faks
: +90 (312) 430 64 35
E-posta
: cmo@cmo.org.tr
Web sitesi : http://www.cmo.org.tr/
Ba¤lant› : Ethem Toruno¤lu
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

