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ÖZET 

 

 

 Sürdürülebilir üretim, üretim süreçlerinin her aşamasında, önleyici çevre 

yönetimi stratejilerinin bütünsel bir şekilde, sürekli uygulanarak, insan sağlığı ve 

çevresel değerler üzerindeki risklerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması ve 

verimliliğin arttırılması olarak tanımlanır. Su ve enerji kullanımı ile atık oluşumunun 

yoğun olduğu mermer sektöründe, tüm önlemlerin alınarak, insana ve çevreye olumsuz 

etkilerin asgariye indirilmesi gerekir. Atık malzeme miktarlarının azaltılması ve üretim 

verimliliğinin arttırılması için mermer sektöründe sistematik yaklaşımlara ihtiyaç vardır. 

Literatürde, bu alandaki eksikliği gidermek amacıyla, sürdürülebilir üretim konusu 

mermer sektörü temel alınarak irdelenmektedir. Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için 

sistematik bir yaklaşım önerilmekte ve bu yaklaşımın bir mermer fabrikasına 

uygulanması sunulmaktadır. Bu amaçla, öncelikle insan faktörleri açısından 

değerlendirme yapılmakta, mevcut problem çözümünde, Yaratıcı Problem Çözme 

Teorisi (Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch, TRIZ) yöntemi kullanılmaktadır. 

Uygulama sonrasında, gürültü düzeyinde ortalama % 7,2, kusurlu parça oranında % 5, 

ve malzeme taşıma işlemleri sırasında oluşan kas yorgunluklarında azalma, üretim 

süresinde % 11 iyileşme sağlanmıştır. Ayrıca, mermer işleme sırasında kullanılan 

tezgahların tükettikleri elektrik enerjisi ve su miktarları ile işlemler sonucu oluşan 

mermer atıkları da sırasıyla ekonomiklik ve çevre açısından değerlendirilmiştir. 

Uygulamalardan elde edilen sonuçlar ve izleyen çalışmalara ışık tutacak öneriler 

tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir üretim, mermer üretimi, ergonomik analiz, çevresel 

etki, enerji verimliliği, TRIZ yöntemi. 
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SUMMARY 

 

 

 Sustainable manufacturing is defined as eliminating or decreasing risks on 

human health and environment, also increasing efficiency by continuous application of 

an integrated and preventive environmental strategy on all production processes. 

Negative impacts on people and environment should be minimized by considering all 

measures in marble sector where water and energy consumptions, also waste generation 

are very high. There is a need of systematical approaches for reducing the amount of 

waste material and increasing the production efficiency. To resolve shortcomings in 

marble sector on the basis of sustainable manufacturing, a systematic approach to 

improve the working environment is proposed.  First, an evaluation is made in terms of 

human factors and Theory of Inventive Problem Solving (Teoriya Resheniya 

Izobreatatelskikh Zadatch, TRIZ) method is used to solve the problem. Noise level     

7.2 %, defective part ratio of 5 %, muscle fatigues that occur during material handling 

are reduced and production time is improved 11 %. Further, electric energy and water 

consumption that are used during marble processing, with marble wastes resulting from 

operations are also assessed in terms of economy and environment, respectively.  

 

 

Keywords: Sustainable manufacturing, marble production, ergonomic analysis, 

environmental impact, energy efficiency, TRIZ method.  
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1. GİRİŞ 

 

 

 20. yüzyılda dünya ekonomilerine yön veren yeni ekonomik düzenin, toplumsal 

hayatın sadece ekonomik boyutunu etkilemediği bilinen bir gerçektir. Toplumsal hayat, 

bu yeni düzen sayesinde sosyal, siyasal, kültürel, coğrafik, demografik, çevresel ve 

diğer pek çok alanda değişim ve dönüşümlere sahne olmuştur. Fakat bu değişimlerin 

toplumsal hayat üzerindeki etkilerinin bazen olumlu, bazen de olumsuz olduğu 

gözlenmektedir. 

 

 Yakın tarihte uygulanan “önce kalkınma, sonra çevre” politikaları dünyanın 

çevresel kaynaklarını hızla ve geri dönülmez şekilde tahrip etmiş, ekolojik dengeyi 

bozmuştur. Bu nedenle “ne olursa olsun kalkınma” politikası yerini “sürdürülebilir ve 

ekolojik açıdan kabul edilebilir kalkınma ve gelişme” politikalarına bırakmıştır. 

Sürdürülebilir bir kalkınma, ancak sürdürülebilir üretim uygulamaları ile mümkündür. 

Sürdürülebilir üretim, en genel anlamıyla, üretim süreçlerinin her aşamasında, önleyici 

çevre yönetimi stratejilerinin bütünsel bir şekilde, sürekli olarak uygulanarak, insan 

sağlığı ve çevresel değerler üzerindeki risklerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması ve 

verimliliğin arttırılması olarak tanımlanmaktadır (Atımtay, 2001). Sürdürülebilir 

üretimin temeli, verimliliğe dayanır ve çevre sorunlarına kalıcı çözümler getirir. Gün 

geçtikçe dünyada bu anlayışı benimseyen ülke sayısı gittikçe artmakta, ulusal ve 

uluslararası ölçekte birçok kurumun da desteğiyle sürdürülebilir üretim uygulamaları 

her türlü üretim faaliyetinde benimsenmeye ve uygulanmaya başlanmaktadır. 

 

 Mermer ve doğal taşlar yenilenemeyen doğal kaynaklardandır. Yenilenemeyen 

kaynaklar, yeryüzünde sınırlı miktarda bulunan ve tekrar oluşması mümkün olmayan 

veya çok uzun süren varlıklar olarak tanımlanır. Yenilenemeyen doğal kaynakların 

gelecek nesillere aktarılabilmesi için sürdürülebilir üretim ve verimlilik kavramları daha 

da önemli hale gelmiştir. Su ve enerji kullanımı ile atık oluşumunun yoğun olduğu 

mermer sektöründe, tüm önlemlerin alınarak, insana ve çevreye olumsuz etkilerin 

asgariye indirilmesi gerekir. Ayrıca mermer sektörü, Türkiye ekonomisinin önemli 

yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır. Ülkelerin kalkınmalarında ve geleceklerine yön 
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vermede zengin ham madde kaynaklarına sahip olmanın önemi kabul gören bir 

gerçektir. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkeler, bu kaynaklarını 

kullanabildikleri takdirde daha kolay ekonomik büyüme ve kalkınma sorunlarını 

çözebilmektedirler (Çetin, 2003). Mermer, Türkiye’nin önemli ihracat bileşenlerinden 

birini teşkil etmektedir. 2012 yılı verilerine göre, blok mermer ihracatında Türkiye’nin 

pazar payı % 40 olarak gerçekleşmiştir. Kesilmiş mermerde ise pazar payı % 29’dur. 

İşlenmiş mermer ihracatında da önemli bir yere sahiptir. Çin ve İtalya’dan sonra % 

16’lık pay ile üçüncü sıradadır (United Nations Commodity Trade Statistics Database, 

Un-Comtrade). Türkiye’de mermer sektörü, 1.100 adet ocak işletmesi, 1.500 adet 

fabrika, 7.500 adet atölye ile doğrudan 200.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Mermer 

çıkarma ve işleme faaliyetleri genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından 

yapılmaktadır. İşletmelerin büyük çoğunluğunda süreçler düşük verimlilikle 

gerçekleştirilmektedir. Mermer sektöründe, özellikle enerji gereksinimi yüksek olan 

tezgahlardan kaynaklanan, yüksek üretim maliyetleri vardır ve işlemler sonrası açığa 

çıkan atık malzemeler önemli miktardadır. Genel anlamda, sürdürülebilir üretim 

konusundaki çalışmalar, bu sektör için henüz yeterli seviyede değildir. Atık malzeme 

miktarlarının azaltılması ve üretim verimliliğinin arttırılması için mermer sektöründe 

sistematik yaklaşımlara ihtiyaç vardır. Literatürde, bu alandaki boşluğu doldurmak 

üzere; sürdürülebilir üretim, mermer sektörü temel alınarak irdelenmiştir.  

 

Bu çalışmada, mermer fabrikalarının sürdürülebilir üretim kapsamında; insan, 

çevre ve ekonomiklik boyutları incelenmiştir. Bu amaçla, öncelikle insan faktörleri 

açısından değerlendirme yapılmış, mevcut problem çözümünde, Rusya’da ortaya çıkan 

ve son yıllarda ABD ve Avrupa’da da sıkça kullanılmaya başlanan TRIZ yöntemi 

kullanılmıştır. Aydınlatma, gürültü ve yorgunluk problemlerine çözüm aranmıştır. 

Ayrıca, mermer işleme sırasında kullanılan tezgahların tükettikleri elektrik enerjisi ve su 

miktarları ile işlemler sonucu oluşan mermer atıkları da sırasıyla ekonomiklik ve çevre 

açısından değerlendirilmiştir. 

 

 Çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde, sürdürülebilir üretim ve üretim 

sistemlerinde insan faktörleri konularındaki temel kavramlar özetlenmiştir. Dördüncü 

bölümde ise sürdürülebilir üretim kapsamında, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için 
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önerilen yaklaşım açıklanmış ve bu yaklaşımın bir mermer fabrikasına uygulanması 

sunulmuştur. Son bölümde, uygulamalardan elde edilen sonuçlara ve izleyen 

çalışmalara ışık tutacak önerilere yer verilmiştir. 
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM 

 

 

 Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environmental Program, 

UNEP) tarafından yapılan tanıma göre, sürdürülebilir (temiz) üretim, hava, su, toprak 

kirliliğini önlemek, kaynak atıklarını azaltmak, insan ve çevreye etki eden riskleri en 

aza indirmek için endüstriyel süreçlerin ve ürünlerin sürekli kullanımıdır (UNEP, 1994). 

Bu yaklaşım, çevresel bozulmanın hammadde, süreç ve ürünlerin kullanımının verimli 

olmasının bir sonucu olduğunu ileri sürer (Van Hoof ve Lyon, 2013). Çevresel 

problemler oluştuktan sonra çözmeye çalışan kirlilik kontrolü yaklaşımına ters olarak; 

sürdürülebilir üretim yaklaşımı, kirliliğin, tasarım, hammadde kullanımı ve üretim 

süreçlerindeki eksiklikler ve yetersizliklerin bir sonucu olduğunu kabul eder ve bu 

süreçler boyunca gerekli iyileştirmeleri sağlayarak bir çözüm bulmayı amaçlar (Ulutas 

vd., 2012). Özet olarak, sürdürülebilir üretim izleyen konularla ilişkilendirilebilir 

(Alkaya ve Demirer, 2011): 

 Atık ve kirliliğin kaynakta önlenmesi, 

 Tehlikeli hammadde kullanımının en aza indirilmesi, 

 Su ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, 

 İnsan sağlığına etki eden risklerin azaltılması, 

 Operasyonel maliyetlerin azaltılması, 

 Verimli yönetim uygulamalarının iyileştirilmesi, 

 Sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi. 

 

 Şekil 2.1’de verilen üçlü bilanço yaklaşıma göre ekonomik, çevresel ve sosyal 

faktörlerin birleşimi sürdürülebilirliği oluşturmaktadır. Sürdürülebilir üretim 

uygulamaları, ekipman ve teknoloji değişimini, girdilerin değiştirilmesini, süreç içi 

tekrar kullanım ve geri dönüşüm konularını, ayrıca işletmenin tasarruf sağlamak 

amacıyla ürün revizyonu ve faydalı ara ürün üretimini kapsar. Bu uygulamalar 

sonucunda, izleyen faydalar elde edilebilir (Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir 

Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi, 2014): 
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Çevresel yönden; 

 Çevresel durumun iyileştirilmesi, 

 Sürekli çevresel iyileştirme, 

Ekonomik yönden; 

 Rekabet ortamında avantaj, 

 Verimliliği arttırma, 

 Ekonomik avantajları arttırma, 

 Özel vergi indirimleri veya krediler, 

Sosyal yönden; 

 Sağlık risklerinin azaltılması, 

 Şirket imajının arttırılması. 

 

                          
 

Şekil 2.1 Üçlü bilanço yaklaşımı (Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve 
Temiz Üretim Merkezi) 
 
 

 Sürdürülebilir üretim kavramı, Türkiye’nin gündemine ilk olarak 1999 yılında 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Teknoloji 

Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından gelmiştir (Böğürcü vd., 2012). Çevresel 

yükümlülükleri karşılamanın ve 21. yüzyıl dünya ticaretinde aktif rol oynamanın, ulusal 

sürdürülebilir üretim politikası belirlemek ve benimsemekle mümkün olacağı 

vurgulanmıştır.  

Ekonomik Çevresel 

Sosyal 

Sürdürülebilir 
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2.1 Sürdürülebilir Üretim İçin Literatür Taraması 

 

 Sürdürülebilir üretim konusunda özellikle son yıllarda birçok çalışma mevcuttur. 

Hammadde ve kaynak kullanımının çevreye olumsuz etkilerinin azaltılması, hem 

firmaların kârlılığının arttırılması, hem de rekabet üstünlüğünün sağlanması açısından 

önemlidir. 1998 yılından sonra yayınlamış olan 20 çalışmaya erişilebilmiş ve Çizelge 

2.1’de sürdürülebilir üretimin ele alındığı çalışmalar uygulama sektörlerine göre 

sınıflandırılmıştır. 

 

Çizelge 2.1 Sürdürülebilir üretimin uygulandığı sektörler 
 
 

Yazar(lar) Yıl Uygulanan sektör 
Eren H.A. 1999 Tekstil 
Avşar E. 2001 Kağıt 
Odabaşı E. 2001 Tekstil 
Gürbüz S. 2002 Zeytinyağı 
Baral A., Engelken R.D. 2002 Elektro-kaplama 
Elmacı M.E. 2003 Yün 
Kıran-Cılız N. 2003 Tekstil 
Morina E. 2004 Süt üretimi 
Özbay A., Demirer G.N. 2005 Süt üretimi 
Kupusoviç T., Midzic S., Silajdic I., Bjelevac J. 2005 Et kesimi 
Bardado J., Gomez J. 2005 Kağıt 
Tanapongipat A., Khamman C., Pruksathorm K., Hunsom M. 2006 Tekstil 
Fresner J., Schnitzer H., Gwehenberger G., Planasch M., 
Brunner C., Taferner K., Mair, J. 2007 Galvaniz 

Zografidis C., Adams K., Christodoulou I., Orfanodakis J. 2007 Doğal taş 
Boran M.G. 2008 Şeker 
Aukour F., Al-Qinna M. 2008 Doğal taş 
Ozturk E., Yetis Ü., Dilek F.B., Demirel G.N. 2009 Tekstil 
Kocabas M., Yukseler H., Dilek F.B., Yetis Ü. 2009 Tekstil 
Ahmed M.T., Saleh M., Abdelkadir A.F., Abdelrehim A. 2009 Madencilik 
Hanieh A.A., Abdelall S., Hasan A. 2014 Mermer 

 

 Eren (1999), tekstil terbiyesinde temiz üretim yaklaşımı çerçevesinde, boyama 

sonrası yıkamayı incelemiştir. Boyama sonrası durulamada atık suyun geri kazanımı 

sağlanarak, doğal kaynak kullanımında tasarrufa gidilebileceği yönünde çalışmalar 

yapılmıştır. Avşar (2001), SEKA kağıt fabrikasında temiz üretim fırsatlarının 

değerlendirilmesi üzerine çalışmıştır. Odabaşı (2001), bir tekstil fabrikasında yaptığı 

çalışmada proses kontrolü, eğitim faaliyetleri ve atık malzeme kontrolü ile birim yakıt 

tüketiminde % 1,57; birim su tüketiminde % 4,24 iyileşme sağlamıştır. Gürbüz (2002), 
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zeytinyağı endüstrisinde enerji tüketimi ve ağır metal döngüsü üzerine çalışmalara 

odaklanmış ve sonuç olarak atık oluşumunu % 95, enerji kullanımını % 9 ve su 

kullanımını % 85 oranında azaltmıştır. Baral ve Engelken (2002), Amerika Birleşik 

Devletleri’nde elektro-kaplama endüstrisinde EPA (United States Enviromental 

Protection Agency) kurallarına tam anlamıyla uyum sağlandığında, krom emisyon 

salınımının 170 ton/yıl’dan 2 ton/yıl seviyelerine kadar azaltılabileceği sonucuna 

ulaşmıştır. Elmacı (2003), yün endüstrisi için temiz üretim uygulamalarını incelemiştir. 

Kıran-Cılız (2003), bir tekstil fabrikasında su ve enerji kullanımının kontrol altına 

alınması konusunda çalışmıştır. Su kullanımının azaltılması ve rejenerasyon 

çalışmalarında asetik asit, deterjan, enerji ile su kullanımının azaltılması sonucu, 32.370 

$/yıl tasarruf sağlanmıştır. Morina (2004), süt endüstrisinde servis suyunun yeniden 

kullanım imkanlarını değerlendirmiştir. Özbay ve Demirer (2005) ise aynı sektörde süt 

çamurlarının organik içeriğinin fazla olmasından dolayı, hayvanlara yem olarak 

verilmesi ya da yem fabrikalarına gönderilerek havyan yemi yapılması konusunda 

değerlendirmeler yaparak atık malzemenin en küçüklenmesi için uygun yöntemleri 

araştırmışlardır. Kupusoviç vd. (2005), Bosna’da bir et kesim tesisinde, hayvan kanının 

ayrı toplanması ve sulama işleminin spreyleme yöntemi ile yapılması sonucunda 

biyokimyasal oksijen ihtiyacı oranında % 32, su kullanımında  % 32 ve tuz tüketiminde 

% 40 azalma sağlayarak yılda 669 € tasarruf sağlamıştır. Bardado ve Gomez (2005), 

Portekiz’deki bir kağıt fabrikasında, hidrojen sülfat, metil merkaptan, dimetil merkaptan 

ve dimetil sülfat olarak bilinen kötü koku içeren emisyonların miktarlarını hesaplayarak 

bu gaz salınımlarının önemli ölçüde azaltılmasını sağlamışlardır. Tanapongipat vd. 

(2006), Bankog’ta bir tekstil firmasında gerçekleştirilen çalışmalarında atık suların 

tekrar kullanımı ile kimyasal madde ve su kullanımında önemli ölçüde azalma 

sağlamışlardır. Fresner vd. (2007), Avusturya’daki bir galvaniz fabrikasında, üretimde 

mevcut su, kimyasal girdi ve çıktılarını kontrol altına alarak tesisi sıfır emisyon ile 

işletmeye çalışmışlardır ve bu çalışma kapsamında asit temizleme banyolarında su 

kullanımı % 50; asit tüketimi ise % 40 azaltılmıştır. Zografidis vd. (2007), 

Yunanistan’ın durumunu örnek vaka olarak çalışıp doğal taş endüstrisinin sürdürülebilir 

göstergelerini tartışmışlardır. Boran (2008), Tunus ve Slovenya’da yapılan çalışmaları 

örnek alarak, Türkiye’de şeker üretiminde temiz üretim yaklaşımının uygulanabilirliğini 

ve çevresel etkilerini incelemiştir. Aukour ve Al-Qinna (2008), taş kesim sürecinin 
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çevre ve sosyal etkilerini Ürdün bölgesi örnek olayı ile açıklamışlardır. Ozturk vd. 

(2009), bir tekstil fabrikasındaki boyama bölümünde kimyasal değiştirme yöntemini 

uygulayarak, sülfür yerine kimyasal parçalanabilirliği daha yüksek bir kimyasal 

kullanılması sonucunda toksik olan sülfür derişiminde % 70 azalma sağlamışlardır. 

Kocabas vd. (2009), bir tekstil fabrikasında su kullanımının fazla olduğu bölgelerde 

oluşan yumuşatma ünitesinden gelen atık suların ve ısıtmada ortaya çıkan atık ısının 

yeniden kullanımını amaçlayan çalışmalar sonucunda üretim için toplam su kullanımını 

% 29 oranında, ısıtmada kullanılan enerji miktarını % 9 oranında azaltmışlardır. Ahmed 

vd. (2009), Mısır’daki El-Maghara bölgesindeki sürdürülebilirlik konusunu madencilik 

ve taş ocağı faaliyetleri, su sıkıntısı, yönetim, istihdam, çevre ve sağlık bozulması gibi 

konular açısından incelemişlerdir. Hanieh vd. (2014), Filistin örneği üzerinden 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki taş ve mermer endüstrisinin çevre, ekonomi ve sosyal 

etkileri üzerine çalışmışlardır.  

 

 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (United Nations Industrial 

Development Organization, UNIDO) tarafından temiz üretim programı çerçevesinde 

yapılan çalışmada, su kullanımı açısından sektörler incelenmiş ve önceliklendirilmiştir. 

Öncelikli sektörler; tekstil ve deri ürünleri imalatı, gıda ürünleri ve içecek imalatı, 

kimyasal madde ve ürünleri imalatı ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı olarak 

belirlenmiştir.  

 

 Çevre ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından 

2010 yılında “Türkiye’de Sürdürülebilir Üretim Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 

İçin Çerçeve Koşulların ve Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi” kapsamında imalat 

sanayi sektörü incelenmiş ve yapılan analiz sonuçlarına göre sürdürülebilir üretim 

yatırımı yapılması durumunda öncelikli sektörler ana metal sanayi, gıda ürünleri ve 

içecek imalatı, kimyasal madde ve ürünleri imalatı, metalik olmayan diğer minerallerin 

imalatı ve tekstil ürünleri imalatı olarak belirlenmiş; fakat madencilik ve enerji 

sektörlerini kapsamamaktadır. 

  

 Su ve enerji kullanımı, atık su üretimi ve üretilen katı atık miktarı 

düşünüldüğünde, aynı zamanda Türkiye ekonomisi açısından sektörel istihdam ve 
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ihracat payının büyüklüğü nedeniyle mermer sektörünün de sürdürülebilirlik açısından 

irdelenmesi gerekmektedir. Ayrıca, dünyada doğal taş pazarı, hızla büyümekte olan bir 

pazardır. Dünya ülkelerinde, çevreye verilen önem nedeniyle toplumlarda doğal 

malzemelerin kullanılmasına eğilim artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de bu 

yönde artış beklenmektedir. Doğal taş sektörünün Türkiye ve dünya piyasasında rekabet 

gücü yüksektir. Bu durum, özellikle son yıllarda ülkemizin ihracattaki başarısından da 

gözlenebilmektedir. Fakat sürekliliğin sağlanması ve daha da başarılı hale gelmesi için, 

sektördeki işletmelerin verimliliğinin artırılması, üretim maliyetlerinin makul bir 

seviyede tutulup mevcut ve gelecekteki mevzuata uyarak sürdürülebilirliğinin 

iyileştirilmesi, çevresel performans açısından üretim zincirinin en iyilenmesi ve enerji 

tasarrufu önlemlerinin alınması gerekmektedir. 

 

2.2 Sürdürülebilir Üretim Yaklaşımında Kullanılan Araçlar 

 

 Sürdürülebilir üretim araçları, endüstrilerde bu yaklaşımın nasıl uygulanacağı 

yönündeki teknikleri içermektedir. Bu teknikler genel olarak beş başlık altında 

açıklanabilir (UNEP, 1991). 

 

Atıkların Kontrolü: Her süreç için süreçteki girdiler ve girdiler sonucu oluşan atıkların 

tanımlanmasıdır. Bu aşama sonucunda süreçte oluşan tüm atıkların miktarları, 

kaynakları ve karakteristikleri belirlenebilir. Atıkların kontrolü uygulamasında;  

 Süreçte oluşan atıkların kaynakları, miktarları ve karakteristikleri tanımlanır, 

 Sürece giren hammadde, su, enerji ve bunun karşılığında oluşan atıklar ile ilgili 

bilgiler toplanır, 

 Süreçte yapılabilecek revizyonlar belirlenir,  

 Çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda tedbirler alınır, 

 Çalışan personele bilgi verilerek çevre konusunda bilinçlenmeleri sağlanır, 

 Süreçler incelenerek daha verimli hale getirilmesi, daha az kaynak kullanımı ile daha 

fazla ürün elde etme yolları aranır.  
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Alternatiflerin Değerlendirilmesi: Alternatif bir ya da daha fazla yöntemin 

karşılaştırılarak bu yöntemlerin üretimin başından itibaren ürüne kadar incelenmesi, 

güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendirilmesidir. Aynı süreci kullanan işletmeler arasında 

doğal kaynak kullanımı, hammadde girdisi, atık üretimi gibi parametreler 

karşılaştırılarak en iyileme yoluna gidilir. Alternatifler değerlendirilirken; 

 Amaç Belirlenmesi: Bu aşamada yaklaşımlar incelenerek problemler net bir şekilde 

tanımlanır ve değerlendirmenin amaç ve hedefleri belirlenir.  

 Sürecin İncelenmesi: Süreç incelenirken farklı noktalarındaki hammadde ve enerji 

kullanımları, atık oluşumları incelenerek kayıt altına alınır. 

 Etki Değerlendirmesi: Belirlenen çevresel etkiler ele alınarak, benzer faaliyetler ile 

karşılaştırmaları yapılır. 

 İyileştirme Değerlendirmesi: Bu aşamada tespit edilen mevcut olumsuz etkiler için 

iyileştirme faaliyetleri belirlenir. 

 

Kimyasal Değerlendirme: Maddelerin çeşitli bilgi kaynaklarından yararlanılarak 

potansiyel toksik etkilerinin belirlenmesidir. Bu değerlendirmeler yapılırken üretici 

firmalar tarafından kimyasalların üretiminde zorunlu olarak hazırlanması gerekli olan 

malzeme güvenlik bilgi formları ve uluslararası kimyasal bilgi programı gibi 

kaynaklardan faydalanılır. Bu değerlendirme kapsamında aynı görevi yapabilen 

kimyasal maddeler araştırılarak süreç içerisinde çevre ve insan sağlığı için en az zararlı 

kimyasalların kullanımı tercih edilmelidir. 

 

Enerji Değerlendirme: Bir işletmede birim üretim başına kullanılan enerji türleri ve 

miktarlarının belirlenmesi ve birim üretim başına enerji maliyetlerinin ve enerji 

kayıplarının belirlenerek enerji tüketiminin azaltılması yönünde çalışmalar yapılmasıdır. 

Enerji değerlendirme programlarında kullanılan enerjinin kaynak ve miktarları, birim 

işlemlerde kullanılan enerji miktarları belirlenir. Enerji kullanımı konusunda süreçteki 

kaçaklar tespit edilir, gerekli önlemleri almayı amaçlar ve enerji tasarrufu hedeflerini 

belirler. Bu değerlendirme kapsamında enerji yönetim planları oluşturulur ve 

uygulamaya konulur. Sürekli gözden geçirmeler ile bu planlar güncellenerek sürekli 

iyileştirme sağlanır. 
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Çevreye Duyarlı Tasarım: Ürünün üretim aşamasından başlayarak ürünün kullanımı 

ve son olarak atık haline geldiği noktada bertaraf edilmesine kadar olan süreçte çevreye 

en az zarar verecek şekilde tasarlanmasıdır. Bu süreçte üründe geri dönüştürülebilen 

malzemelerin tercih edilmesi çevreye duyarlı tasarımın bir parçası olarak görülebilir. 

Çevre duyarlı tasarım kriterleri izleyen şekildedir (Demirer, 2003): Ürünün,  

 Mümkün olan en az miktarda toksik ve kirletici madde içerecek,  

 En yüksek geri dönüştürülebilme oranına sahip olacak,  

 Doğada biyolojik olarak kolay ayrıştırılabilecek,  

 Üretimi ve kullanımı sırasında düşük miktarda enerji ve doğal kaynak tüketecek, 

 Üretimi ve kullanımı sırasında düşük düzeyde kirlilik ve atık üretecek,  

 En uygun kullanım süresine ve kalitesine sahip olacak şekilde tasarlanmasıdır.  

  

 Çevreye duyarlı tasarım, ürünün yaşam döngüsü boyunca bütün süreçlerini 

inceleyerek çevreye en az zararlı olacak şekilde stratejiler geliştirilmesidir. Bu stratejiler 

ürünün hammadde aşamasında; doğal kaynak kullanımının azaltılması, çevresel etkisi 

daha az olan hammaddelerin tercih edilmesi, üretim aşamasında; ürünün temiz üretim 

süreçleri ile üretilmesi, tüketim aşamasında; ürünün enerji ve su kullanımının en düşük 

düzeyde olması, servis ve onarım ihtiyacının az olması, dayanıklı ve uzun ömürlü 

olması, ürünün kullanımı sırasında çevreyi kirletmemesi olarak sıralanabilir. Ürünün 

kullanım ömrü sonrasında yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir olması, 

zararsız bir biçimde atık alanlarında bertaraf edilebilmesi de çevreye duyarlı tasarım 

sürecinin bir parçasıdır (Kotan, 2009). 
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3. ÜRETİM SİSTEMLERİNDE İNSAN FAKTÖRLERİ 

 

 

 Sosyal yapı, temelinde “insan”ı kapsamaktadır ve sürdürülebilir faaliyetlerin en 

önemli bileşenini oluşturmaktadır. Tüm faaliyetlerin insan için gerçekleştirildiğinin 

bilinci ve firmaların başarılarının temelinde yine insanın yer alması gerçeğinden 

hareketle; çalışanlar, sürdürülebilirlik çalışmalarında birinci derecede öneme ve 

önceliğe sahiptir.  

 

 İnsan faktörleri prensiplerinin çalışma ortamlarında başarıyla uygulanmasıyla 

birlikte, iş süresi kısalabilmekte; yorgunluk, iş stresi, kazalar, işe devamsızlık, iş gücü 

kayıpları, malzemenin bozulması, malzemenin israfı azalmakta; kalite, üretkenlik, 

verimlilik ve kâr yükselebilmektedir. Üretim verimliliğinin arttırılmasında da insan 

faktörü büyük önem taşımaktadır. İnsan için yapılacak yatırım ve iş yeri 

düzenlemelerinin, diğer yöntemlere nazaran daha ekonomik ve hızlı geri dönüşümü 

olduğu görülmüştür. Bu yüzden, insan faktörleri problemleri için çözüm yolları 

aranması gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. Çalışma ortamlarındaki çevre koşulları ve 

çalışan boyutları ile fizyolojisi ile ilgili konular detaylı bir şekilde irdelenmelidir. 

 

3.1 Çevresel Şartlar 

 

 Çalışma ortamı faktörleri, fiziksel faktörler, kimyasal faktörler ve psikolojik 

faktörler olmak üzere üç ana grupta incelenebilir (Su, 2001). Bu faktörlerin hepsi 

önemli olmakla birlikte, uygulamadaki olumsuzluklarının yoğunluğu nedeniyle fiziksel 

faktörler ayrı bir önem arz etmektedir. Çevresel şartlar; iklim şartları, aydınlatma, 

gürültü ve titreşimden oluşur. Bunların insan sağlığı ve performansı üzerinde çok 

önemli etkisi bulunmaktadır.  

 

3.1.1 Aydınlatma 

 

 İşyerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin 

göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. İş koşullarına uygun 



 

 

13 

aydınlatma ile, iyi görme sağlanacağından, ürün kalitesinin artması, hatalı parça 

sayısının azalması, toplam iş süresinin kısalması sağlanabilecektir. Çalışanların, uygun 

aydınlatma koşullarında çalıştırılması da onların göz sağlığı ve görme netliğini 

koruduğundan aynı amaca hizmet edecektir. 

 

 İnsanın bilgi algılamasında en önemli algılayıcı gözdür. Bütün algılamanın      % 

80 ile 90’ı göz kanalıyla gerçekleşir. Günümüzde pek çok sanayi işinde, görme organı, 

organizmanın en fazla zorlanan bölümüdür. Bazı iş koşullarının doğurduğu 

yorgunluğun büyük bir kısmının, gözün zorlanmasından ileri geldiği tahmin 

edilmektedir. Bu yüzden, çalışma ortamları gözü yormayacak şekilde mümkün 

olduğunca aydınlık olmalıdır. İyi bir aydınlatma ile insan performansı % 15 hatta bazen 

% 40 oranında arttırılabilir (İncir, 1980). 

 

 Göz zorlanması ve yorgunluk üzerine etkisi ile birlikte aydınlatma tekniğindeki 

bazı temel kavramlar: Birimi lüks (lx) olan aydınlatma şiddeti, birimi kandela (cd) olan 

ışık yeğinliği ve birimi lümen (LM) olan ışık akısıdır. Aydınlatma şiddeti birim alana 

düşen ışık akısıdır ve lüksmetre ile ölçülür. Aydınlatma, doğal ve yapay olmak üzere iki 

başlık altında incelenir: 

 

Doğal Aydınlatma: Güneş ışınlarından faydalanıldığı durumdur. Güneşin aydınlatma 

düzeyi 5000 lüksün üstündedir. Bu doğal aydınlatma kaynağından en iyi şekilde 

yararlanabilmek için bazı ilkeler izleyen şekilde sıralanabilir (İncir, 1980): 

 Pencerelerin toplam yüzeyi oda tabanının en az dörtte biri kadar olmalıdır, 

 Duvarlar ve tavanlar yansıtma katsayısı büyük olan açık renklere boyanmalıdır, 

 Tepe pencere imkanlarından el verdiği ölçüde yararlanılmalıdır, 

 Pencere camları sürekli temiz tutulmalıdır. 

 

Yapay Aydınlatma: Gün ışığının yeterli olmadığı durumlarda kullanılır. Bir iş 

ortamında ve çeşitli iş istasyonlarındaki aydınlatma düzeyleri önemli bir husustur. En 

yüksek düzeyde aydınlatma her zaman en iyi yaklaşım olmamakla birlikte, temel olan, 



 

 

14 

amaca uygun aydınlatmadır. Aydınlatma şiddeti belirlenirken izleyen faktörlerin göz 

önünde tutulması gerekmektedir: 

 Üzerinde çalışılan işin boyutları küçüldükçe aydınlatma şiddetinin artırılması gerekir, 

 Çalışılan iş ile zemin arasındaki kontrast azaldıkça aydınlatma şiddetinin artırılması 

gerekir, 

 Zeminin yansıtma gücü azaldıkça aydınlatma şiddetinin artırılması gerekir, 

 Görmek için bakma süresi kısaldıkça aydınlatma şiddetinin artırılması gerekir. 

 

 İyi bir aydınlatma projesinin tasarımında, çalışanların göz sağlığı, yüksek 

düzeyde iş becerisi, en iyi verimlilik ve çalışanların kendilerini rahat hissettikleri 

aydınlatma düzeyinin sağlanması gerekir. Bir aydınlatma düzeninin niteliğini belirleyen 

faktörler: Aydınlatma şiddeti, eş düzeyde aydınlatma, ışık titreşimlerinin önlenmesi, ışık 

yönü ile gölge etkisi, ışık dağılımı, ışıktan yararlanma, göz kamaşmasının 

sınırlandırılması, ışığın rengi ve yansımadır. 

 

3.1.2 Titreşim 

 

 Küçük ve hızlı salınım olarak tanımlanabilir. Mekanik titreşimlerde, kitle 

parçacıkların hareketi söz konusudur. Bu hareketler yol, hız, ivme gibi durum 

faktörlerinin zamana bağlı değişimleri ile tanımlanır. Durum faktörleri bir periyot 

esnasındaki en yüksek titreşim genliğini belirler. Durum faktörlerinin zamana bağlı 

değişimi frekans ile karakterize edilir. Duyulabilen sesin frekans aralığı 16 Hz-16 KHz 

arasında olmasına karşın bütün vücudun titreşim halinde 1-80 Hz, el-kol titreşimi 

halinde ise 1-1000 Hz frekans aralığı hissedilir. 

 

 Titreşen bir sistem ikinci bir sisteme etki yaparsa ikinci sistemi de beraber 

titreşmeye yöneltir. Eğer etkileyen ve etkilenen frekanslar arasında uyum varsa 

rezonans söz konusu olur. 4-10 Hz arasındaki titreşim, iç organlarda, bunların 

desteklerinde ve baldırlarda rezonans etkisi yapar. Bu değer baş için 20 Hz ve göz 

yuvaları için 40-100 Hz’dir (Cheremisinoff, 1977).  
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 Titreşimin olumsuz etkilerinden korunmak için tasarım önlemleriyle titreşim 

oluşumunu azaltmak veya tamamen yok etmek, yalıtım yoluyla titreşimin yayılmasını 

engellemek, titreşimin yoğun olduğu yerlerde üretim araçlarının düzenlenmesi yoluyla 

insanları korumak veya yönetsel önlemlerle dinlenme imkanlarının sağlanması önerilir. 

  

 Titreşimle çalışmak zorunda olan titreşimli ayrıştırıcılar ve titreşimli taşıyıcı 

bantlar dışında kalan ve titreşim yapan makinelerde çelik yay ve hava yastıklarından 

meydana gelen şok emiciler kullanılabilir. Burada amaç sistemi bir süspansiyona alarak 

hareket enerjisini emmek ve sonra yavaş yavaş bırakmak veya ısı enerjisine 

dönüştürmektir. Bu taşıt araçlarında ve diğer makinelerde kullanılan temel prensiptir. 

Bunların dışında elastiki yastıklar, mantar, cam yünü, sünger, keçe ve benzeri sentetik 

malzemeler de titreşimi önlemede kullanılmaktadır (Özler, 1983).  

 

3.1.3 Gürültü 

 

 Endüstriyel işletmelerde var olan araçların meydana getirdiği gürültü, o 

işyerinde çalışanlar için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü 

(International Labour Organization, ILO), gürültüyü, bir işitme kaybına yol açan, 

sağlığa zararlı olan ya da başka tehlikeleri ortaya çıkaran tüm sesler olarak 

tanımlamaktadır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, gürültü, daha çok kişi sağlığını 

tehlikeye sokması ve çalışanların dikkatini dağıtarak düşünsel ve fiziksel verimlerini 

düşürmesi açısından önem arz etmektedir. Gürültü konusunda temel kavramlar izleyen 

şekilde özetlenebilir: 

Ses: Maddenin titreşimi ve bu titreşimin hava, su gibi ortam içinde iletilerek kulağa 

gelmesidir. 

Gürültü: Hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerdir. 

Ses Şiddeti (Yeğinliği): Sesi oluşturan titreşimlerin atmosferde meydana getirdiği 

basınçtır, birimi desibel (dB)’dir (İncir, 1980). Seslerin desibel değerleri artarken ses 

şiddeti etkisi logaritmik bir şekilde yükselir. Desibel merdiveni l0’ar desibellik aralarla 

yükseldiğinde, sesin yeğinliği 10 misline çıkar (Özok, 1987). 

Sesin Frekansı: Ses basıncının saniyedeki değişme sayısıdır, birimi Hertz (Hz)’dir. 
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 İnsanın etkisi altında kaldığı ses yükünü izleyen şekilde sınıflandırmak 

mümkündür: 

 Yüklenme derecesi 

- Ses basıncı, 

- Ses frekansı, 

 Yüklenme süresi 

- Zaman içinde gelişimi, 

- Etki süresi. 

 

 Gelişmiş ülkelerin birçoğunda kullanılan gürültü sınır değerleri, genellikle, bir 

günde ya da bir haftada belli bir düzeydeki gürültünün etkisinde kalınabilecek en uzun 

süre olarak verilmiştir. Standartlar, ülkeden ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde de 

farklılıklar göstermektedir. Bir çok gelişmiş ülkede, hesaplanan en yüksek kabul 

edilebilir gürültü düzeyleri 85 veya 90 dB(A)’dır (Özkırım vd., 1999). Türkiye için, 

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğin beşinci 

maddesinde en düşük maruziyet eylem değeri 80 dB(A), en yüksek maruziyet eylem 

değeri 85 dB(A), maruziyet sınır değeri ise 87 dB(A) olarak belirlenmiştir.  

 

 Sesin şiddetini ölçmeye yarayan aygıtlara ses ölçer, sonometre veya sound level 

meter gibi isimler verilmektedir. Genellikle ses ölçerlerde A, B, C olmak üzere üç farklı 

filtre vardır. A filtresi kullanıldığında sesin yeğinliği dB(A), B filtresi kullanıldığında 

dB(B), C filtresi kullanıldığında dB(C) türünden bulunur. A filtresi kulak duyumuna en 

yakın karşılığı verdiği için gürültünün zararlı etkileri incelenirken genellikle A filtresi 

kullanılır.Ses basıncı, frekans ve ses etkisinin zaman içinde dağılımı ve ayrıca çalışan 

kişinin özelliklerine bağlı olarak gürültü dolayısıyla yüklenme, ruhsal ve fizyolojik 

tepkilere, işitme organının ve diğer organların zarar görmesine neden olabilir.  

 

 Gürültünün insan üzerindeki etkileri iki grupta incelenebilir: 

İşitme Duyusuna Yaptığı Olumsuz Etkiler: Ani etki ya da zaman içerisinde görülen 

etkidir. Ani ve yüksek bir sesin kulak zarını parçalaması ya da hassas korti organının 

fizyolojik yapısını düzelmeyecek şekilde bozması ani etkilerdir. Ani zarar 

oluşturmayacak düzeydeki gürültüde, uzun süre kalan kişilerde de işitme kayıpları 
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oluşabilir. Gürültü işitme sinir hücrelerini zedeleyerek, korti organında çökme 

oluşturarak ya da işitme sinir hücrelerini zedeleyerek işitme duyusuna zarar verir 

(Özgüven, 1986). 

 

Fizyolojik ve Psikolojik Etkiler: Gürültünün fizyolojik etkileri, kas gerilmeleri, stres, 

kan damarlarının daralması, kalp atış hacminde azalma, kan bileşiminde değişiklikler, 

göz bebeği büyümesi ve uykusuzluk şeklindedir ve çoğu kısa süreli etkilerdir. Stres ve 

uykusuzluk ise gürültünün uzun süren fizyolojik etkileridir. Gürültünün psikolojik 

etkilerinin başında ise sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, 

zihinsel etkinliklerde yavaşlama ve iş veriminin azalması gelir. Gürültülü ortamlarda, 

insan hatalarına bağlı gecikmeler, malzeme kayıpları, makine hatalarını zamanında fark 

edememe durumlarında artış yaşanır (Su, 2001). 

 

 Gürültü düzeyini tehlike sınırlarının altında tutabilmek için çeşitli yasal 

zorunluluklar getirilmiştir. Çizelge 3.1’de Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Organizasyonu 

(Occupational Safety and Health Orginization, OSHA) tarafından hazırlanmış gürültü 

seviyesi ve çalışma süresi limitleri verilmiştir (Kroemer ve Grandjean, 1997). 

 

Çizelge 3.1 Çeşitli gürültü düzeylerinde çalışma süresi üst sınırları (OSHA) 

 

 
 

 Kişileri gürültüden korumak için alınabilecek önlemlerin tümüne gürültü 

kontrolü adı verilmektedir. Gürültü kontrolü genel olarak üç şekilde sağlanabilir: 

Gürültüyü Kaynağında Azaltmak: Kaynağın yaydığı ses enerjisini azaltmak, kaynak 

ile sesi yayan yüzey arasında yalıtımı sağlamak ve yüzeyin ses yaymasını azaltmak ile 

sağlanabilir. Bu amaçla, planlı bakım ile gürültünün kontrol edilmesi, susturucuların 

kullanılması, kaynağın ses yalıtıcı ve yutucu malzemeyle kaplanması, titreşim yalıtımı 
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yapılması, titreşim yüzeylerinin titreşim sönümleyici maddeyle kaplanması, gürültü 

kaynağının kapalı hücreler içerisine alınması, kaynakta, malzeme ve tasarım 

değişikliklerinin yapılması mümkündür. 

 

Yayılma Alanında Gürültüyü Kontrol Etmek: Gürültü kaynağının bulunduğu 

bölgenin ses yalıtıcı malzemeyle ayrılması, ses bariyerlerinin kullanılması, gürültü 

yayılma alanının kontrolü, duvar, tavan gibi yüzeylerin ses yutucu malzemeyle 

kaplanması, askılı ses yutucu yüzeylerin kullanılması vb. metotların kullanılması ile 

sağlanabilir. 

 

Gürültünün Algılandığı Yerde Kontrolü: Gürültüden etkilenen kişi veya kişileri ses 

yalıtımı sağlanmış bölgelere alarak ve çalışanları kulak koruyucuları kullandırarak 

gürültüden korumak başarılabilir. Pamuk, lastik veya yapay malzemelerden yapılan 

kulak tıkaçlarıyla ortalama 15-30 dB’lik bir sönümleme sağlanabilir. Manşon 

kulaklıklar ile daha iyi koruma sağlanabilir. 

 

3.1.4 Çalışma ortamı iklimi 

 

 Rahat bir çalışma ortamının sağlanmasında en önemli faktörlerden biri de 

ortamdaki ısı ve nem miktarıdır. Normal seviyenin altında ya da üstündeki sıcaklık ve 

nem değerleri rahatsızlık, vücutta kalıcı veya geçici bozukluklar oluşturmakta, iş 

veriminin düşmesine ve kazalara neden olmaktadır (Mc Cormick, 1970). Sıcaklık ve 

nem ile ilgili kavramlar izleyen şekildedir: 

Nem: Havada bulunan su buharı miktarıdır. 

Mutlak Nem: 1 kg. havadaki su buharı miktarıdır. 

Bağıl Nem: Belirli bir sıcaklıkta birim hacim havada bulunan su buharı miktarının, o 

sıcaklıktaki doymuş havada bulunması gereken su buharı miktarına oranıdır. 

Radyant Sıcaklık: Katı çevreden (çevredeki cisimlerden) yayılan sıcaklıktır.  

Efektif Sıcaklık: Hava sıcaklığı, hava nemi ve hava akım hızının beraberce kişi 

üzerinde oluşturduğu sıcaklık etkisidir.  
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Nemin Ölçülmesi: Hava nemi psikrometre aracılığıyla ölçülür ve üzerindeki yaş ve 

kuru termometre sıcaklıkları okunduktan sonra geliştirilmiş olan çizelgelerden mutlak 

ve bağıl nem değerleri bulunur. 

Hava Akım Hızının Ölçülmesi: Anemometre denilen cihazla ölçülür. 

Radyant Sıcaklığın Ölçümü: Globetermometre ile ölçülür. 

Efektif Sıcaklığın Ölçümü: Psikrometre aracılığıyla havanın ıslak ve kuru termometre 

sıcaklığı, anemometre ile hava akım hızı ölçülür; daha sonra nomogramlardan 

yararlanılarak efektif sıcaklık değeri bulunur. 

 

3.1.5 Çalışma ortamında kimyasal faktörler 

 

 Günümüzde, endüstride çalışanların sağlığını büyük ölçüde etkileyen binlerce 

kimyasal madde kullanılmaktadır ve bu sayı endüstrinin gelişmesi ile her geçen gün 

artmaktadır. İşyerlerinde sağlığa zararlı olan kimyasal faktörler tozlar, gaz ve buharlar 

ve çözücüler olarak sınıflandırabilir. 

 

3.1.5.1  Tozlar 

 

 Çeşitli organik ve anorganik maddelerden, aşınma, parçalanma, ufalanma, 

yanma sonucu oluşan ve kimyasal özellikleri, kendisini oluşturan maddenin 

özelliklerine benzeyen maddelerdir. Tane büyüklükleri 0,1-300 Mikron arasında değişir. 

Solunan tozların tane büyüklükleri ise 60 Mikronun altındadır. Tozların tane 

büyüklüklerine göre solunum sisteminde tutuldukları bölgeler Çizelge 3.2’de verilmiştir 

(Su, 2001). 

 

Çizelge 3.2 Solunan tozların tane büyüklükleri ve tutuldukları bölgeler 

 
Büyüklükleri Tutuldukları Bölge 
> 10 Mikron Geniz bölgesi 
5-10 Mikron Gırtlaktan akciğere kadar bölge 
0.5- 5 Mikron Girer ve çıkarlar 
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 Çeşitli iş koşullarında ve işyerlerinde toz sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bunlar 

arasında, maden işletmeleri, taş ocakları, çimento, demir ve metal sanayi en başta 

gelenlerdir. Tozlar kimyasal ve biyolojik etkileri açısından incelenebilir. 

 

 Kimyasal kökenine göre tozlar, iki gruba ayrılır: 

Organik tozlar: 

 Bitkisel kökenli tozlar (pamuk tozu, tahta tozu, un tozu, saman tozu vb.), 

 Hayvansal tozlar (tüy, saç vb.), 

 Sentetik bileşenlerin tozları (DDT, Trinitrotoluen vb.). 

 

Anorganik tozlar: 

 Metalik tozlar (demir, bakır, çinko vb.), 

 Metalik olmayan tozlar (kükürt, kömür tozu), 

 Kimyasal bileşiklerin tozları (çinko oksit, manganez oksit vb.), 

 Doğal bileşiklerin tozları (mineraller, killer, maden cevherleri, vb.). 

 

 Biyolojik etkileri açısından tozlar altı gruba ayrılır: 

Fibrojenik tozlar: Bazı maddelerin fibrojen (lif) kapasitesi olan toz partiküllleri, 

solunduğu ve akciğerlere biriktiği zaman akciğerlerde fibrotik şişler meydana gelir. 

Ciğerleri yavaş yavaş tahrip ederek işçinin çalışmasını zorlaştırır ve ömrünü kısaltır. Bu 

tür tozların en belirgin örnekleri silis, asbest, talk, alüminyumdur. Bu tozlar sırasıyla 

silikosiz, asbestoz, talkoz, aliminoz adı verilen rahatsızlıklara yol açarlar. İşçinin 

hastalanmasında, bu tozların ortamdaki konsantrasyonları, maruziyet süresi, bünyenin 

dayanıklılığı gibi faktörler etkilidir.  

 

Toksik tozlar: Vücuda alındıklarında çeşitli organlar üzerinde kronik veya akut zehir 

etkisi yapan tozlar bu sınıfa girerler. Kurşun, kadmiyum, mangan, gibi ağır metal tozları 

bu grubun en belirgin örnekleridir. Kadmiyum, böbreklerde; mangan merkezi sinir 

sisteminde toksik etkiye sahiptir. Kurşun tozları ise kan sistemi, sinir sistemi, renal 

sistem ve sindirim sistemi gibi pek çok sistem üzerinde toksik etkiler gösterebilir. 
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Kanserojen tozlar: Çeşitli iç ve dış faktörlere bağlı olarak insanlarda kansere yol 

açabilen tozlardır. Mevcut bilgilere göre kanserojen olduğu saptanmış tozlar: Asbest, 

arsenik ve bileşikleri, berilyum, kromatlar, nikel ve bileşiklerinin tozlarıdır. 

 

Radyoaktif tozlar: Hava içinde toz halinde bulunan radyoaktif maddelerin yaymış 

oldukları iyonize ışınlar, insan organizmasının hücre ve dokularında hasar yapar, ur 

oluşumlarına ve genetik bozukluklara neden olurlar. En önemlileri, uranyum, toryum, 

seryum ve zirkonyum bileşikleri, trityum ve radyum tozlarıdır. 

 

Alerjik tozlar: Duyarlı kişilerde ateşe, astıma, dermatitler gibi çeşitli alerjik 

reaksiyonlara yol açabilen tozlardır. Çeşitli bakteri, maya, küf ve polenler böyle bir etki 

gösterilebilirler.  

 

İnert tozlar: Vücutta birikebilen, fakat fibrojenik ve toksik etkileri olmayan tozlardır. 

Solunan ve çöken partiküller, ya nefes alma işlemi ile solunum sisteminin kendi kendini 

temizlemesi yoluyla vücuttan çıkarlar veya en kötü durumda, akciğerlerde patolojik 

(doku bozuklukları) etkiler yaratmadan daimi bir birikim meydana getirirler. Baryum 

bileşikleri tozu, magnezyum oksit, kireçtaşı, mermer, alçı taşı tozları ve tütün tozu bu 

gruba örnektir (Su, 2001). 

 

3.1.5.2  Gaz ve buharlar 

 

 20°C sıcaklık ve 760 mm Civa basıncında (1 Atm) fiziksel olarak gaz halinde 

olan madde gaz, aynı sıcaklık ve basınçta sıvılaştırılabilen madde hali ise buhar olarak 

tanımlanabilir. Gaz ve buharlar biyolojik etkilerine göre dört gruba ayrılır: 

 

Boğucu Gazlar:  

 Basit boğucular: Havadaki oksijenin yerini alarak veya oksijenin konsantrasyonunu 

yaşam için yeterli olmayacak bir seviyeye düşürerek boğucu etki gösterirler. CO2, 

metan, etan, propan, bütan, hidrojen ve azot bu grup içinde yer alan gazlardır. 

Fizyolojik etkisi yoktur. 
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 Kimyasal boğucular: Kimyasal etkileri ve vücutta bazı kimyasal reaksiyonlara 

girmeleri ile boğucu etki gösterirler. En tipik örnekler, karbonmonoksit, hidrojen 

siyanür ve hidrojen sülfürdür. 

 

İritan gazlar: Suda çözülme özellikleri dolayısıyla üst solunum yolları ve akciğer 

dokusu ile temas ettiklerinde, bu dokularda tahrişe yol açarlar. Amonyak, kükürtdioksit, 

klor, fosgen, azot oksitleri ve asit buharları bu grubun örnekleridir. Bu gaz ve buharlar 

vücudun nemi içinde çözünerek tahriş edici özellikler kazanırlar. 

 

Sistemik zehirler: Akciğer zarları üzerine tesir ederek veya tesir etmeksizin dolaşıma 

giren bazı gaz ve buharlar, belirli sistemler üzerine toksik etki yapar. Benzen buharları 

kemik iliğini etkiler. Kurşun buharları kan sistemi üzerinde toksiktir. Karbon sülfür ve 

hidrojen sülfür sinir sistemini etkileyerek, nörolojik bozukluklara yol açar. Pek çok 

metal buharı da çeşitli zehirlenmelere yol açabilir. Civa, kadminyum, mangan, arsenik 

gibi metallerin buharları çeşitli organlar üzerinde toksik etkiye sahiptir. 

 

Narkotik uyuşturucu buharlar: Genellikle sistematik etki göstermeden, çalışan 

kişilerde bir uyuşukluk hali yaratır ve uyku verirler. Kişilerin dikkatinin dağılmasına 

neden oldukları için, kaza yapma eğilimlerini arttırırlar. İşyerlerinde yağ temizleme 

işlerinde kullanılan bazı çözücülerin buharları (örneğin, toluen, triklor etilen buharları, 

vb.) bu gruba girer (Su, 2001). 

 

3.1.5.3  Çözücüler 

 

 Hem buharlarının solunmasıyla işçiler üzerinde etkili olabilmekte, hem de deri 

yoluyla temasta endüstriyel dermatitlere yol açabilmektedir. Fenol, nitrobenzen gibi 

bazı çözücüler ise deri yoluyla absorbe edilerek, vücutta toksik etkiler 

göstermektedirler. Meslek hastalıkları içinde en sık rastlanılanlar endüstriyel 

dermatitlerdir. Farklı endüstri dallarında ortaya çıkar. Çözücüler etkilerine göre iki 

gruba ayrılır: 
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Primer tahriş ediciler: Deri hastalıklarının % 80'i bu tip maddelerden ileri gelir. Temas 

ettikleri deri yüzeyinin yağını alarak dış etkilere karşı korunmaz hale getirirler ve 

tahrişe sebep olurlar. Sert sabun, deterjan, asit ve alkaliler, reçineler, yağları 

temizlemede kullanılan birçok çözücüler bu gruba girerler. 

 

Alerjen Maddeler: Deri hastalıklarının % 20'si bu tür maddelerle temas sonucu olur. 

Bu tip maddelere ilk temasta bir etki görülmez. Ancak zamanla bünyede alerjik tepkiler 

oluşabilir. Kömür katranı türevleri, azot boyaları bu gruba örnektir. 

  

 Zararlı maddeler konusunda iş düzenlemesi ile ilgili önlemlerde belirli bir sıra 

izlemek gerekmektedir. Bunlar sırasıyla; zararlı maddelerin oluşumunda 

teknik/teknolojik önlemler, zararlı maddelerin yayılmasına karşı alınacak önlemler ve 

zararlı maddelerin etkilerine karşı alınacak önlemlerdir. 

 

3.2 Antropometri ve Fizyolojinin İş Ortamındaki Önemi 

 

 Ergonominin temel amaçlarından biri olan “işin insana uyumlu olması”nı 

sağlayabilmek için işyerinin düzenlenmesinde insanın boyutlarının dikkate alınması 

gerekir. Bu sadece makro açıdan işyerinin düzenlenmesinde değil, aynı zamanda mikro 

açıdan da işyerindeki makinede sabit gösterge, kumanda aletleri ile iş için kullanılan el 

aletlerinin şekillendirilmesinde de gereklidir. 

  

3.2.1 Çalışma ortamlarında insan boyutlarına göre tasarım 

 

İnsanlar belli bir çevre içinde hareket ederek çalışırlar. Bunun için kendisine 

verilecek görevleri en iyi şekilde gerçekleştirebileceği hacimlerin tasarımı zorunludur. 

Günümüz endüstrilerinde çok sayıda iş gören çoğunlukla oturarak çalışmaktadır. Bu 

gibi hacimlerin belirlenmesinde, kol, bacak ve gövdenin dinamik antropometrik ölçüleri 

esas alınarak yer tasarımı yapılmalıdır. 

 

Çalışma ortamının düzenlenmesinde antropometri biliminden izleyen konularda 

yararlanılır (Babalık, 2007): 
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 İnsan vücudunun tümünün ve iş açısından baş, el, kol, ayak, bacak gibi önemli 

organlarının boyutları, 

 Vücudun doğal konumu, 

 Eklemlerin hareket alanı, eklemlerle birbirine bağlı elemanların boyutları ve buradan 

elde edilen ulaşım mesafeleri, 

 Ulaşılabilen hacim içerisinde uygulanabilen kuvvetler, 

 Anatomik-optik, bakış ve görüş alanlarının sınır şartlarını ve gözün rahat bakış 

eksenini de dikkate alarak hacimsel olarak görünebilecek bölgenin belirlenmesi. 

 

 İşyerleri düzenlenirken genelde çalışacak grubun (sadece kadınlar, sadece 

erkekler veya erkek ve kadın birlikte) % 5 ve % 95 sınırlar içinde kalanların rahat 

çalışabileceği bir düzenlemeye gidilirse, gruba dahil olanların tümünün % 90’ının rahat 

çalışabileceği bir düzenleme sağlanır (Babalık, 2007). 

  

 Çalışanların etkin bir şekilde iş görebildikleri hacimler incelenirken, belli iş 

görme düzlemlerinde, en üstün beceri ile çalışabildikleri boyutların da saptanması 

gerekir. Öncelikle yatay çalışma yüzeylerinden başlayarak, çeşitli eğilimler gösteren iş 

ve işlem yüzeylerinin de göz önünde tutulması gerekebilir. Çalışmaların büyük 

çoğunluğu; tezgahlar, montaj tezgahları gibi yatay ve düz alanlarda 

gerçekleştirilmektedir. Bu tür düzlemler üzerinde en iyi erişim ve iş görme alanlarının 

saptanması, söz konusu çalışma yüzeylerinin boyutları konusunda önemli bilgiler verir. 

Normal alan hesaplarında, iş görenin omuzları sabit halde, dirsek ekleminden hareketler 

ile elin işlem alanları dikkate alınır. En uzak erişme noktalarının saptanmasında ise, 

gövde hareketleri ve omuz ekleminin de çalışma sıklığı gözetilir. 

 

 Pratikte, masaların ve tezgahların yüksekliklerinin sabit tutulması 

benimsendiğinden, bu yüksekliklerin en alt ve en üst değerlerini saptayan araştırmacılar, 

daha imalat ve montaj aşamasında bu değerlerin kullanılmasını önermektedirler. 

Araştırmacılar arasında, doğrudan 75 cm yüksekliği önerenler bulunduğu gibi, bu 

yüksekliklerin 67-77 cm aralığında ayarlanabilir bir şekilde tasarımının yararlarını 

savunanlar da vardır. Ayrıca, ayak altına bir destek konulması halinde 78 cm yükseklik 
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de tercih edilebilmektedir. Masa ve iş görme yüzeyinin yüksekliğini saptamakta en 

önemli ölçülerden biri de oturma yüzeyi ile çalışma yüzeyi arasındaki yükseklik 

farkıdır. Bu değer çoğu zaman 26-30 cm arasında kabul edilmektedir (Erkan, 2005). 

  

 Ayakta çalışma için, rahat çalışma yüzeylerinin boyutları için yapılan 

araştırmalarda, çeşitli yüksekliklerdeki masa ve tezgahlar, gözle izleme, incelikli işlerde 

motor koordinasyon, ellerin ve kolların serbestçe hareket ettirilebilmesi, gerçek çalışma 

yüzeyi, malzeme yüksekliği ve en verimli işlem noktası gibi konuları da kapsamaktadır. 

Masa yüksekliğinin 105 cm olduğu hallerde, ayakta çalışmadan yeterli verim 

alınabildiği ve bu yüksekliğin 92 cm’ye kadar düşürülmesinin de kabul edilebilir bir 

yükseklik düzenlemesi olduğunu göstermiştir  (Erkan, 2005). 

 

3.2.2 Çalışma süreleri ve yorgunluk 

 

 Çalışma yerlerinin çalışanın yetenek ve limitleri göz önüne alınarak 

düzenlenmesiyle, geliştirilen çalışma yöntemleri ve gerçekleştirilen iş organizasyonu, 

performans ve verimi arttırmanın yanı sıra, yorgunluk ve hataları da en az düzeye 

indirir. İş organizasyonun en önemli konusunu oluşturan çalışma sürelerinin 

belirlenmesi, ağırlıklı olarak iş etüdü alanına girer ve ergonomik araştırmaların 

bulgularından yararlanır. Çalışma süreleri ile ilgili araştırmalar, genellikle yorgunluğun 

ve dinlenme aralarının incelenmesine dayanmaktadır. 

 

Fiziksel iş yükünün ölçülmesi: Fiziksel işler, kassal ağırlıklı işler olup insan 

vücudunun, daha çok iskelet, kas, solunum ve dolaşım sistemlerini etkiler. Kas ağırlıklı 

işlerde, insan vücudunda ortaya çıkan fizyolojik tepkiler; nabız, kandaki laktik asit 

düzeyi, kan basıncı, deri direnci, oksijen tüketimi, kaslardaki elektriksel potansiyel, 

solunum sıklığı, kan biyokimyası değişkenleri, vücut sıcaklığı, idrardaki değişikliklerle 

ölçülebilir. 

 

Zihinsel iş yükünün ölçülmesi: Zihinsel işler, düşünce ve dikkat gerektiren, bilgi 

üretme ve işleme fonksiyonlarına yönelik, dolayısıyla merkezi sinir sistemi ve algı 

organlarının yüklenmesine neden olan işlerdir. Bu işlerde, iş yükünün sayısal olarak 
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ölçülmesi çok zordur. Bu nedenle çalışmalar, daha çok, işlerin, güçlük ve ağırlıklarına 

göre, analitik tekniklerle derecelendirilmesi alanına yöneltilmiştir. 

 

 Yorgunluk, çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından 

verimlilik düzeyinin azalması olarak tanımlanır (Türk Dil Kurumu). Yorgunluğun 

işaretleri hem objektif hem de sübjektif karakterlidir. Ergonomik yaklaşımlarda 

fizyolojik ve psikolojik yorgunluk hallerinden söz edilir. Fizyolojik yorgunluk, kaslarda 

enerji metabolizmasının yavaşlaması ve yorgunluk kalıntılarının kas hücresi içinde 

birikmesi şeklinde oluşur. Psikolojik yorgunluk fiziksel yorgunluk gibi kolayca tarif 

edilemez. Çeşitli araştırmalarda, matematik muhakeme, kavrama ve karar verme 

yeteneği, reaksiyon zamanı ve el becerisi gibi değişik test yaklaşımları psikolojik 

yorgunluğun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Erkan, 2005). 

  

 İş görenlerde kronikleşmiş yorgunluğa da sık sık rastlanır. Kronik yorgunluk 

fazla zorlanma karşısında değil, süreklilik arz eden, her gün tekrarlayan iş yükünden 

doğar. Kronik yorgunluğun belirtileri işi yaparken veya işten sonra değil sürekli olarak 

kendini gösterir. 

 

 Yorgunluk ve dikkatin dağılmasında genel çevre sorunlarının da önemli etkileri 

vardır. Aydınlatma, gürültü, ortam ısısı gibi faktörlerin kabul edilebilir sınırlar üzerine 

ulaşması, yorgunluk etkisinin erken görünmesine neden olur. Bu gibi hallerde, kısa 

süreli dinlenmeler, dikkatin başka işe verilmesi gibi yaklaşımlar dikkatin 

toparlanmasına yardımcı olmaktadır (Erkan, 2005). 
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4. ÇALIŞMA ORTAMLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN  

ÖNERİLEN YAKLAŞIM 

 

 

 Yüksek hızlı nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler, üretimin hızlanmasını ve 

kaynakların daha çok kullanılmasını beraberinde getirmiştir. Artan üretim, gelir 

düzeyini yükseltirken daha fazla tüketime neden olmakta ve çevre ile ilgili birtakım 

sorunları da gündeme getirmektedir. Çevrenin tahribatına yol açan olumsuz gelişmeler, 

dünyada özellikle 1970’li yıllardan itibaren yoğunlaşan çözüm arayışlarında sosyal, 

ekonomik ve çevresel konulara birlikte değinilmesine yol açmıştır.  

 

 Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye 

atmadan, bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini ifade eden insan, çevre ve 

ekonomi boyutlarını kapsayan bir kavramdır. Toplumsal, ekonomik ve çevresel konular 

ayrı ayrı ele alındığında üretilecek sonuçların diğer bir bileşen için uzun vadede sorun 

teşkil ettiği bilinmektedir. Aynı zamanda, tek bir bileşenin iyileştirilmesi bütün sistemi 

iyileştirmemekte ve verimlilik artışı sağlamamaktadır. Bu nedenle, insan, çevre ve 

ekonomi bir bütün olarak ele alınarak çözüm oluşturulmalı ve sistematik bir yöntem 

izlenmelidir. 

  

4.1 Önerilen Yaklaşımın İşlemsel Adımları 

 

 Sürdürülebilir üretim kapsamında, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için 

önerilen metodolojide insan temel alınarak, çevre ve ekonomi boyutu da irdelenmiştir. 

Ayrıca, belirlenen problemlerin çözümünde, yenilikçi ve yaratıcı çözüm üretme 

yönteminden yararlanılmıştır. Süreç değerlendirme sırasında uygulama esnekliği 

sağlaması ve yenilikçi çözümlere kısa sürede ulaşabilmesi açısından TRIZ yöntemi 

tercih edilmiştir ve bu çalışmada insan faktörleri problemlerinin tanımlanması ve 

formülasyonu için kullanılmıştır. 

 

 Önerilen yaklaşımın uygulama adımları Şekil 4.1’deki gibidir. Yaklaşımın ilk 

adımında, tesis içi işlemler incelenir. İkinci adımda sürdürülebilirliğin insan boyutu 
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incelenmektedir. Üçüncü adımda, tesiste yer alan makine ve donanımların çevreye 

etkileri belirlenir. Dördüncü adımda, mevcut sistemin ekonomiklik yönünden 

değerlendirmesi yapılır. Beşinci adımda, çevre ve ekonomiklik açısından iyileştirme 

alanları belirlenir. Altıncı ve son adımda sunulan çözüm önerileri ile elde 

edilen/edilecek kazançlar saptanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.1 Önerilen yaklaşımın işlemsel adımları 

 

4.2 Problem Çözümü İçin Uygulanan Yöntem: TRIZ  

 

 TRIZ, 1946 yılında Sovyet Donanması’nın patent ofisinde çalışan Genrich 

Altshuller isimli Rus mühendis tarafından tasarlanmış ve dünyaya tanıtılmış bir 

Adım 1: Tesis içi işlem adımlarının incelenmesi 

Adım 2: Tesiste yer alan çalışma koşullarının insana etkilerinin 
belirlenmesi, TRIZ yöntemi ile problemlere çözüm aranması 

Adım 2.1: İnsan faktörleri problemleri için çelişkilerin 
tanımlanması 

Adım 2.2: TRIZ yöntemindeki çelişkiler matrisinin 
kullanılması ile yaratıcı prensiplerin belirlenmesi  

Adım 2.3: Yaratıcı prensiplerin, insan faktörleri 
problemlerine uygulanması ve iyileştirmelerin test edilmesi 

Adım 3: Tesiste yer alan makine ve donanımların çevreye 
etkilerinin belirlenmesi 

Adım 4: Mevcut sistemin ekonomiklik yönünden değerlendirilmesi 

Adım 5: Çevre ve ekonomiklik açısından iyileştirme alanlarının 
belirlenmesi 

Adım 6: Çözüm önerilerinin sunulması ve elde edilen/edilecek 
kazançların belirlenmesi 
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yöntemdir. Altshuller, farklı alanlardaki 200.000 patent üzerinde çalışma yapmış ve 

temel prensipler uygulanarak çözülebilecek 1.500 adet teknik çelişkinin var olduğunu 

kanıtlamıştır (Pala, 2005). Patentleri incelediğinde bunlardan 40.000 tanesinin bir 

şekilde yaratıcı çözümlere sahip olduğunu; geri kalanların daha önceden bilinen bir 

fikrin ya da kavramın yeni bir şekilde kullanılmasını temsil ettiğini görmüştür. Buradan 

çıkan sonuç, yeni bir probleme uygulanabilecek bir tasarım çözümü fikrinin önceden 

bilinebilecek olmasıdır. TRIZ, bu nedenle problem çözme sürecinde birçok deneme-

yanılmayı engelleyen teknikler ve araçlar sağlayan bir yöntem olarak geliştirilmiştir 

(Yang ve Zhang, 2000). 

 

 Yaratıcı problem, çözümü başka bir problemin ortaya çıkmasına yol açan 

problem türü olarak tanımlanır. Aynı tip problemlerin tekrar tekrar, sadece 40 tane 

temel yaratıcı prensipten biri kullanılarak çözülebileceğini önermiştir. 

 

 Problem çözümü, izleyen şartları sağlayacak bir yaratıcılık teorisi gerekmektedir 

(Mazur, 1995): 

1. Sistematik ve adım adım bir yöntem olması, 

2. İdeal çözüme yönlendirmek için geniş çözümler uzayında bir rehber olması, 

3. Tekrar edilebilir ve güvenilir olması ancak psikolojik araçlara bağlı olmaması, 

4. Yaratıcı bilgiye ulaşmayı sağlayabilmesi, 

5. Yaratıcı bilgi birikimine eklemeler yapabilmesi, 

6. Problem çözmeye genel yaklaşımı izleyerek mucitlere yeterince aşina olması. 

 

 Yenilikçi mühendislik tasarımı için belirli bir sahadan bağımsız teknikler 

topluluğu olan TRIZ yöntemi, beyin fırtınası gibi bilinen yöntemlerden farklı olarak 

yenilikçi mühendislik tasarımı için sistematik bir yöntem sağlamaktadır (Domb, 2000). 

“Sistematik” istenen sonucu elde etmek için tekrar tekrar gerçekleştirilebilen sıralı 

faaliyetlerdir. “Yenilik” genellikle öngörülemeyen ve düzensiz süreçler sonucunda 

oluşur. Buna rağmen “sistematik yenilikçilik”, içinde çelişki barındıran bir ifade 

değildir. TRIZ ile yenilikçi çözümlerin uygulamasıyla çelişkilerin yöntemli olarak 

çözülebileceği savunulur. TRIZ yöntemi üç esas üzerine kurulmuştur: 

 İdeal tasarım bir amaçtır, 
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 Çelişkiler problem çözümüne yardımcı olur, 

 Yenilikçi süreç sistematik olarak yapılandırılabilir. 

 

 Yaratıcılığı arttırmak için kullanılan geleneksel süreçlerin en zayıf yanı, 

problemin karmaşıklığı arttıkça, kullanışlılığının azalmasıdır. Her süreçte kullanılan 

deneme yanılma yönteminde, problemin karmaşıklığı arttıkça gerekli denemelerin sayısı 

da artmaktadır. Eğer çözüm, kişinin uzmanlık alanında ise deneme sayısında biraz 

azalma olabilir. Fakat yine de, kişinin sezgi ve deneyimi işletmedeki bir başka kişiye 

kolaylıkla aktırılamayabilir. 

 

 Problem çözümünün, kişinin kendi deneyim ve uzmanlık alanında olacağını 

düşünmesi ve yeni kavramlar geliştirmek için alternatif teknolojilere yönelmemesi 

"psikolojik atalet" olarak tanımlanmaktadır. Bir problemin çözümü, çözüm uzayında 

herhangi bir yerde olabilir. Psikolojik atalet, insanları sadece uzman olunan alana 

yönlendirir. Şekil 4.2’de gösterildiği üzere problemin ideal çözümü bir makina 

mühendisinin uzmanlık alanın dışında elektro mekanik olabilir. 

 

 
Şekil 4.2 İdeal çözümün farklı uzmanlık alanında olması (Kapucu vd., 2001). 

 

 TRIZ yöntemi, belirli bir problem için belirli bir çözüm bulmayı amaçlayan 

yöntemlerin aksine, Şekil 4.3’te gösterildiği gibi belirli bir problemin özet bir probleme 

dönüşümünü organize etmekte ve problem tipiyle ilgili olan genel tasarımın ana 

hatlarının veya kalıplarının kullanılmasını önermektedir. Özet seviyede düşünme 
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yaklaşımı yardımı ile araştırma uzayı önemli ölçüde daraltılır, böylece gereken çözüme 

hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanır. 

 

 
Şekil 4.3 TRIZ yöntemi ile problem çözümü (Souchkov, 1996) 

 

 Herhangi bir problem çözme süreci, problem ve problemin yer aldığı sistem 

olmak üzere iki bileşene sahiptir. Şekil 4.4’te TRIZ yönteminin temel yapısı yer 

almaktadır. TRIZ yönteminin problem hakkında bütün bilgileri kullanmayan analitik 

araçları, problem modellenmesi, analizi ve dönüşümü için kullanılır. 

 

 
Şekil 4.4 TRIZ yönteminin temel yapısı (Yang ve Zhang, 2000) 

 

 TRIZ yöntemi, sadece teknik değil teknik olmayan alanlardaki problemleri de 

çözmek için uygulanabilir. Literatürde yöntemin farklı alanlarda uygulandığı 

görülmektedir. Kim ve Cochran (2000), yöntemi aksiyomatik tasarım bakış açısı ile 

incelemiştir. Cavallucci (2001), ürün tasarım sürecinde TRIZ yönteminin kullanımı 

için bir çerçeve oluşturmuştur. Low vd. (2001), TRIZ yöntemini, ürün geliştirme 

sürecinde çevre koruma problemi için ele almıştır.  Yamashina vd. (2002), ürün 
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geliştirme sürecinde Kalite Fonksiyon Yayılımı (Quality Function Deployment, QFD) 

ve TRIZ yönteminin birlikte kullanımını araştırmıştır. Vincent ve Mann (2002), 

biyolojide problem çözümünde TRIZ yöntemini ele almıştır. Stratton ve Mann (2003), 

bir üretim sürecinin iyileştirme sürecinde TRIZ yöntemi ve Kısıtlar Teorisi’nin 

(Theory of Constraints, TOC) birlikte kullanımını değerlendirmiştir. Ishihama (2003), 

mühendislik tasarımlarında yöntemin kullanımını değerlendirmiştir. Bariani vd. 

(2004), ürün yapısını basitleştirmek için parça sayısını azaltmada Ürün ve Montaj için 

Tasarım (Design for Manufacture and Assembly, DFMA) ve TRIZ yöntemini birlikte 

kullanmıştır. Cascini ve Rissone (2004), metal parçaların plastik olanlarıyla 

değiştirilmesi sürecinde TRIZ yöntemi ile birlikte ürün tasarım araçlarının kullanımını 

denemiş ve başarılı olmuşlardır. Mao ve Tseng (2004), TRIZ yöntemini kullanarak 

hidrolik disk fren sistemlerinde karşılaşılan titreşim, ses ve enerji kaybı problemlerini 

çözmüşlerdir. Tsai vd. (2004), valf sistemlerinin plastik malzemelerinde yüksek 

basınç ve sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkan problemleri ortadan kaldırmak için 

yöntemi uygulamışlardır. Hacıevliyagil vd. (2005), stratejik planlama ve kalite 

yönetiminde TRIZ yönteminin kullanılabileceği alanları belirtmişlerdir. Bligh (2006), 

TRIZ yöntemi ve yalın düşünce arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Almannai vd. (2008), 

Hata Türü ve Etkileri Analizi, TRIZ metodu ve Kalite Fonksiyon Yayılımı 

tekniklerini birlikte kullanmıştır. Akay vd. (2008), 39 mühendislik parametresini insan 

faktörleri açısından yorumlamış ve iki uygulamaya yer vermişlerdir. Şekil 4.5’te TRIZ 

yönteminin kullanıldığı uygulama alanlarının dağılımı gösterilmektedir. 

 

Teknik 
problem 

çözümü; 35%

Planlama ve 
tahminleme; 

15%

İş yönetimi; 
10%

Diğer; 14%

Ürün ve 
teknoloji 

inovasyonu; 
25%

 
Şekil 4.5 TRIZ yönteminin uygulama alanlarının dağılımı (Ilevbare vd., 2013) 
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 İzleyen alt başlıkta TRIZ yöntemindeki temel kavramlar olan; teknik sistemler 

ve teknik sistemlerin evrimi, yaratıcılık seviyeleri, çelişkiler, ideal çözüm ve çelişkiler 

analizi kavramlarına değinilecektir. 

 

4.2.1 Teknik sistemler ve teknik sistemlerin evrimi 

 

 Çelişkiler matrisinin temeli, teknik sistemlerde ortaya çıkan çelişkilerdir. Bir 

işlev sergileyen her şey teknik sistemdir. Araba, uçak, iş makinesi gibi karmaşık 

sistemlerden tutun da kalem, gözlük gibi günlük hayatımızda karşımıza çıkan nesneler 

teknik sistemlere örnek olarak verilebilir. Herhangi bir teknik sistem bir veya birkaç alt 

sistemden oluşabilir. Belli bir fonksiyonu yerine getiren her teknik sistem taban sistem, 

alt sistemler ve üst sistemden oluşan hiyerarşik bir yapıda tanımlanır. Sistemdeki bir 

parçanın gelişiminin doruk noktasına gelmesi daha az gelişmiş parçalarla çelişki 

yaratmasını içerir ve daha az gelişmiş parçaların iyileştirilmesini teşvik eder. Bu 

iyileştirmeler sistemin kaynaklarının tamamen kullanılmasıyla gerçekleşir ve sistem 

ideal duruma ulaşır. Geliştirmeyi artırmak, ek kaynaklara yeni sistem bileşenlerinin 

eklenmesiyle mümkündür. Bu şekilde ideal yapıya uygun kaynakların kullanımı ile 

ulaşılır (Apte vd., 2000). Böylece evrimsel süreci anlamak, teknik sistemin gelişiminde 

gelecekte göstereceği eğilimleri öngörmeyi sağlar. 

 

 Bir sistem yetersiz veya zararlı bir fonksiyon üretiyorsa iyileştirilmelidir. Bunun 

için sistemin en basit haline, hayali olarak indirgenebilmesi gereklidir. TRIZ 

yönteminde en basit sistem, birbirine enerji aktaran iki elemandan oluşur. Tebeşir ile 

tahta, mekanik bir kuvvet (enerji) tebeşirden tahtaya geçmediği sürece bir teknik sistem 

değildir. Bu teknik sistem, tebeşir, tahta ve uygulanan kuvvetten oluşur ve “tebeşirli 

tahta” sistemi fonksiyonel hale gelir. Örneğin farklı kimyasal elementlerin etkileşimiyle 

tebeşiri yaratan bağın iyileştirilmesi gerekiyorsa moleküler yapının teknik sistemi 

incelenmelidir. Bu sırada tebeşir, tebeşirli tahta teknik sisteminin alt sistemi olmaya 

devam etmektedir. Dolayısıyla, bütün alt sistemlerin bir üst sistemin bağları içinde 

birbirine bağlı olduğu ve bir alt sistemdeki değişikliğin üst sistemde değişikliğe yol 

açabileceği söylenebilir. Teknik bir problemin çözümünde mevcut teknik sistemle 
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beraber bunun alt ve üst sistemleri dikkate alınmalı ve teknik sistemlerin biyolojik 

sistemler gibi doğma, gelişme ve ikame eden yeni bir sistemin ortaya çıkışıyla ölüm 

evrelerini geçirdiği bilinmelidir.  

 

 Teknolojik sistemlerin nasıl değiştiğine örnek olarak alınabilecek sekiz aşama ve 

alt eğilimleri belirlenmiştir (Çizelge 4.1). Bu aşamalar gelecek için bir yol haritası 

olarak, gelecek teknolojilerin tahminini yapmak yerine sistematik olarak belirlenmesini 

sağlamaktadır.  

 

4.2.2 Yaratıcılık seviyeleri 

 

 TRIZ yöntemi çıkış noktası olan patent incelemelerinde, problemler beş 

kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler yaratıcılık seviyeleri olarak izleyen şekilde 

sınıflandırılmıştır: 

 

Seviye 1: Yaratıcılık gerektirmeyen kişisel bilgilerle ve metotlarla çözümü kolayca 

bulunabilen problemlerin çözümünden oluşur. Bu seviyede problem ve onların çözüm 

yolları aynı branşın dar çerçevesinden dışa çıkmamaktadır. Dünya patent sayısının      % 

32’sini bu tür çözümler kapsar. 

 

Seviye 2: Endüstrideki bilinen metotları kullanarak mevcut sistemin üzerinde küçük 

değişikliklerin yapılmasından oluşur. Bu seviyede problem ve onun çözüm yolları bir 

bilimsel alanın çerçevesinden dışarı çıkmaz. Çözümler, dünya patent sayısının % 45’ini 

kapsar. 

 

Seviye 3: Endüstri dışı bilinen metotları kullanarak mevcut sistem üzerinde yapılan 

önemli değişikliklerden oluşur. Bu seviyede problem ve onun çözümü farklı fakat 

birbirine yakın bilimsel alanları kapsar. Dünya patent sayısının % 18’ini kapsamaktadır. 
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Çizelge 4.1 Teknolojik sistemlerin evrim aşamaları (Kapucu, 2003) 

 
Aşama Örnek 
1 Teknolojinin bir 

ömrü vardır; 
doğar, büyür, 
gelişir ve ölür. 

1. Safha: Bir sistem henüz mevcut değildir, ancak gerekliliği için önemli 
ipuçları oluşmaya başlamıştır (Uçmak için ilk çabalar). 
2. Safha: Yüksek seviyede yeni bir buluş olarak ortaya çıkmıştır, fakat 
gelişimi yavaştır (Wright kardeşlerin uçaklarıyla saatte 30 mil hızla 
uçmaları). 
3. Safha: Toplum yeni sistemin değerini kavrar (I. Dünya savaşında 
uçakların kullanılması, hızlarının saatte 100 mile çıkması). 
4. Safha: Orijinal sistem gelişimi için kaynakların sona ermesi (Ağaç ve 
iplerden oluşan gövdenin aerodinamik hız limitine erişmesi). 
5. Safha: Orijinal sistemin yerine geçecek yeni jenerasyon sistemin ortaya 
çıkması (Tek metal gövdenin imal edilmesi). 
6. Safha: Orijinal sistemin bazı kısıtlı yararlılıkları yeni sistemde de 
kullanılması (Bazı yeni uçakların geliştirilmesi). 

2 Mükemmelliğin 
arttırılması. 

Bilgisayarların gelişimi.  

3 Çelişkiler sonucu 
alt sistemlerin 
orantısız gelişimi. 

Basit alt sistemler tüm sistemin gelişimini engeller. Yapılan ortak hata 
yanlış alt sistemin iyileştirilmesine odaklanmaktır. Eski uçakların kötü 
aerodinamiğini iyileştirmek yerine araştırmacıların uçak motorunun gücünü 
artırmaya yönelmeleri gibi. 

4 Dinamikliğin ve 
kontrol 
edilebilirliğin 
artırılması. 

Eski otomobillerin hızı motorun hızı ile kontrol edilmekteydi. Bunu, vites 
kutusuyla daha sonra otomatik vitesle ve daha sonra da devamlı değişken 
aktarım ile hız kontrolü izlemiştir. 

5 Karmaşıklığın basit 
sistemlerin 
bir araya getirilerek 
artırılması. 

Bir gövdeye radyo, çift hoparlör, kaset çalıcı, CD çalıcı vb. eklenerek 
stereo müzik sistemlerinin geliştirilmesi. 

6 Parçaların 
uyuşması veya 
uyuşturulmaması. 

1. Eski otomobillerde titreşimi sönümlemek için yaprak yaylar kullanıldı. 
Bu yaylar at arabalarından alınmış ilgisiz veya uyuşmayan parçalardan 
oluşmaktaydı. 
2. Daha sonra ayarlı parçalarla ince ayarlamalara imkan sağlamasıyla 
uygun bir sistem oluşturulmuştur.  
3. Amaca yönelik olarak uyuşmayan parçaların farklarını kullanarak ek bir 
fonksiyon elde edilmesi. Bunun bir örneği olarak bi-metalik yay verilebilir. 
Bir elektrik akımı verildiğinde yaylanma oranının değişmesi gibi. 
4. Otomatik olarak parçaların isteğe göre uyuşturulması veya 
uyuşturulmaması. Örneğin: bilgisayar kontrollü aktif amortisör sistemi. 

7 Makro sistemden 
mikro 
sisteme enerji 
alanlarının daha 
iyi kullanılarak 
performans 
veya kontrol için 
geçişi. 

Yiyecek pişirme sisteminin odunla yanan fırından gazla yanana, gazdan 
elektriğe, elektrikten de mikro dalga fırınlara dönüştürülmesi. 

8 Otomasyonun 
artırılmasıyla 
insan katkısının 
azaltılması. 

Elbise yıkamanın gelişimi; çamaşır tahtasından merdaneli makineye, 
merdaneli makineden otomatik çamaşır makinesine, otomatik çamaşır 
makinesinden tam otomatik çamaşır makinesine yönelme. 
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Seviye 4: Sistemin fonksiyonunu yerine getiren yeni bir prensip kullanan yeni 

jenerasyon teknolojinin kullanılmasından oluşur. Bu seviyede problemler, farklı ve 

alakası olmayan bilim dallarında çözüm bulmaktadır. Dünya patent sayısının % 4’ünü 

kapsamaktadır. 

 

Seviye 5: Öncü bir sistem veya tamamen bilimsel bir buluştan oluşmaktadır. Bu 

seviyede olan buluşlar insanlığa yeni, önceden belli olmayan imkânlar sunar. Bu tür 

buluşlar dünya patent sayısının % 1’ini kapsamaktadır.  

 

 Yapılan çalışmaların ancak %1’lik kısmı yeni bir buluştur. Diğer çalışmalar daha 

çok iyileştirme ve geliştirme kapsamındadır. Bu da karşılaşılan problemlerin mevcut 

çözümünün daha önce yapıldığını ya da bir yerlerde olduğunu göstermektedir. TRIZ 

yöntemi, problemlerde yer alan çelişkileri ortan kaldırarak yeni çözümler bulmayı 

amaçlayan bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Böylece TRIZ yönteminin problem 

çözme metodu Şekil 4.6’daki gibi gösterilebilir. Özel problem öncelikle benzer bir 

standart probleme dönüştürülür. Standart problemin çözülmesiyle elde edilen standart 

çözüm yorumlanarak özel çözüm elde edilir. 

 

 
 

Şekil 4.6 TRIZ yöntemi problem çözme metodu (Altshuller, 2007) 

 

4.2.3 Çelişkiler 

 

  Ağırlık, boyutlar, güç, güvenilirlik gibi özellikler verimlilik açısından herhangi 

bir teknik araca atfedilen ölçütlerdir. Bir birim gücün belli birim ağırlık gerektirmesi 

gibi bu özellikler arasında bazı bağımlılıklar bulunmakta ve bu özelliklerden biri 

geliştirilir veya iyileştirilirken bir diğerinin kötüleşmesi söz konusu olmaktadır. Buna 
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örnek olarak uçaktaki dengeleyici kanatçığın formu verilebilir. Kanatçığın alanı 

artırıldığında uçağın titreşim genliği azaltılmış olur; ancak bu değişiklik uçağın yüzey 

alanını büyüterek rüzgar direncinin azalması ve ek malzemeden dolayı ağırlığının 

artmasına yol açarak daha karmaşık problemlerin ortaya çıkmasına neden olur 

(Altshuller, 2000). 

 

 Bir tasarımcı özel durumları göz önüne alarak tasarımın özelliklerinin en uygun 

birleşimini bulup bir kazanç sağlamak isterken, bir kayıp vermek veya bir fedakarlıkta 

bulunmak zorunda kalır. Bir problem için çözüm geliştirilirken en önemli gereklilikler 

seçilir. Bir çözümün üretilememesi durumunda, uzlaşık çözüm için kabul edilebilir 

sapma belirlenir. Uçak örneğine devam edilirse, hız, yük kapasitesi ve pist uzunluğu 

gibi birbiriyle çelişen özellikler arasında pist uzunluğunun gereklerinden vazgeçilerek 

diğer ölçütlerin gerekleri karşılanabilir ve uzlaşık bir çözüm elde edilebilir. TRIZ 

yönteminin özünde ise uzlaşmaya ihtiyaç duyulmayan veya elde edilen sonuca göre çok 

az bir uzlaşmayı içeren çözüm yolları bulmak vardır (Altshuller, 2000). 

 

 Mühendislik bakış açısından yeni bir buluş, kısmen veya tamamen teknik 

çelişkinin ortadan kaldırılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Esas itibariyle bir buluş “önemli 

bir yenilik” içermelidir. Bu noktada “önemli” olanı belirlemek gerekir. Altshuller 

(2000), TRIZ yönteminde buluşu teknik çelişkilerin ortadan kaldırılması olarak tarif 

etmektedir, böylece önemli olanı belirlemede nesnel bir ölçüt ortaya koymaktadır.  

 

 Çelişkiler, teknik bir sistemin bir karakteristiğinin veya parametresinin 

iyileştirilmesi istenirken diğer bir karakteristik veya parametrenin kötüleşmesiyle ortaya 

çıkar (Kapucu vd., 2001). Bu durumda en çok kullanılan çözüm, problemin, iki veya 

daha fazla durum arasında bir denge sağlama ve bu durumlar için kabul edilebilir ancak 

tatmin edici olmayan bir uzlaşmaya gitme olarak görülmesidir. Bundan daha özel bir 

çözüm, mühendisin problemin kısıtlarını tanımlamasını, çözümleri değerlendirmek için 

ölçüt olarak nesnel bir fonksiyon belirlemesini ve kısıtlar altında bu fonksiyon değerini 

en büyükleyecek yolları bulmasını gerektiren “eniyileme” tekniğidir. 
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 Birçok parametreye sahip bir fonksiyonun içinde çözüm modellerini ortaya 

çıkarmak ve nesnel fonksiyonun en yüksek değerini veren modeli bulmak amacıyla 

matematiksel modeller ve teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerde eniyileme sırasında 

teknik sistem için sadece mevcut çerçevede çözümler aranır. Ancak çözüm bu 

çerçevenin dışında olabilir. Bu nedenle eniyileme nadiren büyük ilerlemeler veya 

buluşlar önerir. 

 

 TRIZ yöntemi, Nakagawa (2001)’da belirttiği gibi, teknik bir problemi “teknik 

bir çelişki” olarak ele alır. Çelişkilerin daha da belirginleştirilerek ve bu çelişkilerden 

doğan engelleri yok ederek bir çözüm bulunması hedeflenir. Şekil 4.7’de TRIZ 

yönteminin çelişki yaratan parametreler üzerinde normal tasarım uzlaşmasına göre daha 

iyi sonuç verdiği şematik olarak gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4.7 TRIZ yönteminin çelişkilerin çözümündeki etkisi (Hipple, 2003) 

  

 TRIZ yönteminde Şekil 4.8’de tanımlanan iki tür çelişki belirlenmiştir: 

Teknik çelişkiler: Klasik mühendislik değiş-tokuşudur. Sistemdeki bir engelin istenen 

sonuca erişimi engellemesi veya bir özellik iyileşirken bir diğerinin kötüleşmesi olarak 

tanımlanabilir. İzleyen örnekler teknik çelişki olarak kabul edilebilir: 

 Ürün daha güçlü hale gelir ancak ağırlığı artar, 

 Bant genişliği büyür ancak bu daha fazla güç gerektirir, 

 Hizmetler her bir müşteriye özelleştirilir ancak hizmet sunma sistemi karmaşıklaşır, 
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 Bir arabanın hava yastığı yolcuyu korumak için hızlı bir şekilde açılması gerekir 

ancak hızın artması küçük yaştaki çocukların veya düzgün konumda oturmayan 

insanların yaralanmasına hatta ölmesine yol açabilir. 

 

Fiziksel çelişkiler: Bir nesnenin karşıt gerekliliklere sahip olması durumudur. 

Problemdeki sistemin bir özellik yönünde istenmesine rağmen aynı sistemin aynı 

özellik için zıt yönde de istenmesi durumu fiziksel çelişkiyi doğurur (Nakagawa, 1999). 

İzleyen örnekler fiziksel çelişki olarak kabul edilebilir: 

 Gözetleme uçağı varılacak yere gidebilmek için hızlı uçmalı; veri toplamak için 

hedef üzerinde uzun zaman kalarak yavaş uçmalıdır, 

 Yazılımlar kullanımı kolay olmalı ancak birçok karmaşık özellik ve seçeneğe sahip 

olmalıdır, 

 Kahve sıcak, müşterinin yanmaması için de soğuk olmalıdır, 

 Eğitim derinlemesine yapılmalı ancak uzun sürmemelidir, 

 Arabadaki hava yastığı çabuk ama yavaşça açılmalıdır, 

 Çikolata kaplamalı şeker, kolay dolum için sıcak; çikolatanın erimesini önlemek için 

de soğuk olmalıdır, 

 Fren, kazaları önlemek için ani; kontrol sağlayabilmek için kademeli olmalıdır. 

 

 
 

Şekil 4.8 Teknik ve fiziksel çelişkilerin karşılaştırılması (Domb, 2000) 

 

4.2.4 İdeal çözüm 

 

 Müşterilerin tüm isteklerini sıfır maliyet ve sıfır zararlı etki ile gerçekleştiren 

sistem “mükemmel sistem” yani “ideal çözüm” dür. Bunun gerçekleşmesi için de 
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kaynaklardan enbüyük oranda faydalanmak gerekir. Bu kaynaklar enerji, malzeme, 

hava, sıcaklık ve yer çekimi gibi sistemin kendisinde veya çevresinde kolayca 

bulunabilecek nesnelerdir. Eğer bu kaynaklar kullanılabilir hale getirilirse 

mükemmelliğe ulaşmak için ortadan kaldırılması gereken olumsuzluklar da 

kendiliğinden ortadan kaybolabilecektir. Sistemi mükemmelliğe ulaştırmak için 

maliyetinin düşürülmesi, daha az yer kaplamasının sağlanması, enerji kullanımının 

azaltılması gerekmektedir.  Artan İdeallik Kanunu veya İdeal Çözüm, TRIZ yönteminin 

temel kavramlarından biridir. Bu kavram teknik sistemlerin artan ideallik derecesine 

doğru evrim geçirdiğini belirtir.  

Yi: Sistemin yararlı etkilerinin toplamı,  

Zj: Sistemin zararlı etkilerinin toplamı olmak üzere, ideallik (1) deki gibi hesaplanabilir: 

 
 Yararlı etkiler, sistemin çalışması sonucunda ortaya çıkan tüm değerli sonuçları 

ifade ederken, zararlı etkiler, maliyet, harcanan enerji, kirlilik, tehlike gibi istenmeyen 

çıktılar anlamına gelmektedir. İdeal durum, TRIZ yönteminde hiçbir zararlı etki 

olmadan sistemden sadece yarar elde edilmesi olarak tanımlanmıştır. Bu durum 

çelişkileri meydana getirir. Çünkü yararlı etkiyi arttırırken zararlı etki de artar. Buradaki 

amaç bu çelişkileri ortadan kaldırmak ya da zararlı etkileri en aza indirip sistemin 

yararlı etkilerini artırmayı sağlamaktır. İdeal sistem, ürün tasarımı için, mekanizmanın 

olmadığı, malzeme, enerji, işgücü yani kısacası kaynak gerektirmeyen, fakat 

mekanizmanın yerine getirmesi gereken fonksiyonun var olduğu sistem olarak 

tanımlanır (Revelle vd., 1998). 

 

 İdeallik kavramında esas olan, problemden önce ideal çözümün düşünülüp 

çözüme nasıl ulaşılacağından önce çözümün ne olduğunun belirlenmesidir. 

Fonksiyonun gerçekleştirilmesi sürecinde bunu gerçekleştirmekten sorumlu bir nesne 

belirlenir. Şekil 4.9’da temsil edilen “Tasarım Verimliliğini Artırma Yaklaşımları” ile 

ideallik kavramını algılayabilmek için çalışılabilir. Fonksiyonun nesnesi yok edildiğinde 

sistem yok edilebilir (Şekil a), Sistem yok edilir, ancak nesnenin kendisi veya bazı 

(1) 
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bileşenleri fonksiyonu yerine getirir (Şekil b), Sistem yok edilir ancak başka bir sistem 

veya çevre fonksiyonu yerine getirir (Şekil c). 

 

 
 

Şekil 4.9 Tasarım verimliliğini arttırma yaklaşımları (Fey ve Rivin, 2001) 
 
 

 İdeal çözümün temel üstünlükleri arasında psikolojik ataleti engelleyerek veya 

yok ederek sınırlar ötesi düşünmeyi cesaretlendirmesi, uzlaşmayı reddederek daha az 

ideal sonuca doğru hareketi önlemesi ve çözümün sınırlarını açıkça ortaya koyması 

sayılabilir. İdeal çözüm teknik araçların kullanılması için yönlendirme yapan bir araç 

olup, bu kavramı biçimlendirmek, problemin sınırlarını görmeyi, hangi kısıtın doğa 

kanunlarından, hangilerinin sistemin kendisinden ileri geldiğini gözlemlemeyi sağlar. 

İdeallik kanununda evrimin yönü, artan faydalar, azalan maliyetler ve zararlara 

doğrudur (Domb, 1997). Bir sistemi ideal hale getirmek için izleyen yaklaşımlar 

uygulanabilir: 

 Sistemin fonksiyonlarının artırılması (bir eğlence merkezinin radyo, CD çalar, 

amplifikatör, vb. ile donatılması), 

 Sistemin işlevi yapan kısmına olabildiğince çok fonksiyon yüklenmesi (elektrikçi 

pensesinin teli kesmesi, sıyırması ve bükmesi), 

 Sistemin bazı fonksiyonlarını bir üst sisteme veya çevre dışına taşınması (sıcaklığı 

duyarlı bi-metalik bir spiral sistemi ile elle açılıp kapatılan güneş ısıtmalı pencerelerin 

otomatik olarak açılıp kapatılması), 

 Mevcut ve elde edilebilir iç ve dış kaynakların kullanılması (mevcut elektrik 

şebekesini anten olarak kullanmak). 
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4.2.5 Çelişkiler analizi 

 

Bir probleme yeni bir açıdan bakmanın güçlü bir aracıdır. TRIZ yöntemi, 

problemi teknik ya da fiziksel bir çelişki olarak belirtir. Teknik bir çelişki, tasarım 

sürecine en sık olarak katılan 39 özelliği tanımlayan çelişkiler matrisi kullanılarak 

çözülebilirken; fiziksel çelişkileri çözmek için ayrılık prensipleri kullanılır. Çelişkiler 

analizi 40 buluş prensibinin uygulanması için temel adımdır (Domb, 2000). 

 

 İlk olarak, teknik problemi ifade edebilmek için, mevcut sistemin hangi yönünün 

geliştirilmesinin istendiği ve böyle bir geliştirme ile çelişkili bir duruma yol açacak 

şekilde hangi yönün kötüleştiği açıklanmalıdır. Bu yönleri açıklamak için TRIZ 

yönteminde, 39 adet standart parametre kullanmaktadır, bunlar Çizelge 4.2’de yer 

almaktadır. 

 

Çizelge 4.2 39 mühendislik parametresi (Domb, 1998) 

 
1. Hareketli nesnenin ağırlığı 21. Güç 
2. Sabit nesnenin ağırlığı 22. Enerji kaybı 
3. Hareketli nesnenin uzunluğu 23. Madde kaybı 
4. Sabit nesnenin uzunluğu 24. Bilgi kaybı 
5. Hareketli nesnenin alanı 25. Zaman kaybı 
6. Sabit nesnenin alanı 26. Madde miktarı 
7. Hareketli nesnenin hacmi 27. Güvenilirlik 
8. Sabit nesnenin hacmi 28. Ölçüm doğruluğu 
9. Hız 29. Üretim doğruluğu 
10. Kuvvet 30. Nesneye etki eden zararlı faktörler 
11. Gerilim/Basınç 31. Zararlı yan etkiler 
12. Şekil 32. Üretilebilirlik 
13. Nesnenin yapısal kararlılığı 33. Kullanım kolaylığı 
14. Mukavemet 34. Tamir edilebilirlik 
15. Hareketli nesnenin dayanımı 35. Adapte edilebilirlik 
16. Sabit nesnenin dayanımı 36. Aletin karmaşıklığı 
17. Sıcaklık 37. Kontrol karmaşıklığı 
18. Parlaklık 38. Otomasyon seviyesi 
19. Hareketli nesnenin harcadığı enerji 39. Verimlilik 
20. Sabit nesnenin harcadığı enerji  

 

 Problemler her zaman iki parametre arasındaki bir çelişki olarak tanımlanır ve 

bu parametrelerden biri iyileşirken diğeri kötüleşir. 39 parametreden ikisi arasındaki 

çelişki, problemi yaratmaktadır. 40 buluş prensibiyle bu çelişkiler değiş-tokuş yapmaya 
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ya da uzlaşık çözüm bulmaya gerek kalmadan çözülebilmişlerdir ve bu sonuçların 

araştırmacılar tarafından önceden bilinmesi kendi problemlerini çözmede onlara büyük 

kolaylık sağlayacaktır (Apte vd., 2000). 

 

 Bu parametreler matris formatında düzenlenmiş ve 39x39 boyutunda “Çelişkiler 

Matrisi” adı verilen bir kare matris elde edilmiştir. Çelişkiler Matrisi’nin tamamına 

Ek.1.’den ulaşılabilir. Çelişkiler matrisinin satırlarında ve sütunlarında aynı mühendislik 

parametreleri yer alır. 40 buluş prensibi, çelişkiler matrisinin hücrelerine, her bir 

hücrede en fazla dört prensip olmak üzere yerleştirilmiş ve matris tamamlamıştır. Tate 

ve Domb (1997)’da özetlenen 40 buluş prensibi Ek Açıklamalar-A’da verilmiştir. 

  

 Teknik çelişkilerin yanı sıra içinde sertlik, yumuşaklık gibi fiziksel bir parametre 

barındıran çelişkiler de bulunmaktadır. Bunlar TRIZ yönteminde fiziksel çelişki olarak 

adlandırılmıştır. Fiziksel çelişki, bir sistemin bir özelliğinin aynı anda iki zıt durumda 

olması gerekliliğinde ortaya çıkar. Bu çelişkileri çözümlemek için TRIZ yönteminde 

dört Ayrılık Prensibi tanımlanmıştır (Altshuller, 2007). İzleyen ayrılık prensipleri, 

teknik ve teknik olmayan problemlerin çözümünde kullanılabilirler: 

 Zamanda ayrılık, 

 Uzayda ayrılık, 

 Sistemin bütünü ve parçaları arasındaki ayrılık, 

 Koşula göre ayrılık. 

 

 Her teknik çelişkinin fiziksel bir çelişki içermesi ve fiziksel çelişkilerin daha az 

sayıda prensip gerektirmesi, çelişkinin, fiziksel çelişkiye dönüştürülmesi yolunun daha 

verimli olabileceğini gösterir. Fiziksel bir çelişki, bir değişkenin kendisiyle çelişmesi 

durumunda ortaya çıkar. Örneğin, bir arabanın yakıt ekonomikliği ve park kolaylığı 

açısından küçük; kolay çıkış ve paket taşıma için büyük olmasının gerekmesi gibi. 

Genellikle, fiziksel çelişkilerin tanımlanması için teknik çelişkilerden başlamak doğru 

bir yöntemdir.  
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5. ÖNERİLEN YAKLAŞIMIN MERMER FABRİKASINA UYGULANMASI 

 

 

 Mermer ve doğal taşlar yenilenemeyen doğal kaynaklardandır. Yenilenemeyen 

doğal kaynakların daha etkin kullanılması için sürdürülebilir üretim ve verimlilik 

kavramları günümüzde daha da önemli hale gelmiştir. Su ve enerji kullanımı ile atık 

oluşumunun yoğun olduğu mermer sektöründe, gerekli tüm önlemlerin alınarak, insan 

ve çevre için olumsuz etkilerin asgariye indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Aynı 

zamanda, ülkelerin kalkınmalarında ve geleceklerine yön vermede, zengin hammadde 

kaynaklarına sahip olmanın önemi bilinen bir gerçektir. Bu yüzden, önerilen metodoloji, 

mermer sektöründe uygulanmıştır.  

 

5.1 İşletme Hakkında Bilgiler ve Üretim Süreci 

 

 Çalışma, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan Artmar Mermer 

A.Ş.’de gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında kurulan şirket, bir mermer işleme fabrikası 

olup, 26.000 m² açık alan ve 4.000 m²’lik kapalı alana sahiptir. Ürünler, İtalya’da 

tasarlanmış makinelerde, son teknoloji kullanılarak şekillendirilmektedir. 

Şekillendirilecek mermer blokları, Bursa Kemalpaşa ve Eskişehir Sarıcakaya’da yer 

alan mermer ocaklarından getirilmektedir. Tamamlanmış ürünler, mermer fayans ve 

mermer plakalardır. Üretimin büyük çoğunluğunu ihraç eden işletme, Türkiye mermer 

sektöründe ön sıralarda yer almaktadır. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 75.882 m² 

mermer fayanstır. Dört mühendis ve 70 direkt işçi istihdam etmektedir. Tek vardiyada 

kesikli tip çalışma sistemi vardır. Tesisin toplam çalışma süresi 10 saat/gündür. Mermer 

ocaklarında üretilen bloklar, mermer işleme tesislerinde piyasanın istediği boyutlarda 

kesilerek ham veya işlenmiş olarak piyasaya sunulmaktadır. Elde edilen mermer 

bloklarının kesilerek dilimlere ayrılması, mermer kesme ve işleme tesislerinde, mermer 

fabrikalarında yapılmaktadır. Kesilen her bir mermer dilimine plaka (levha) adı 

verilmektedir. İş yeri faaliyet bölümleri Şekil 5.1’de ve iş akış şeması Şekil 5.11’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 5.1 İşyeri faaliyet bölümleri 

 

 Mermer kesme ve işleme tesisinde kullanılan ekipmanlar, Görgülü (1998)’den 

yararlanılarak ve bu ekipmanların hava, su ve gürültü kirliliğine etkileri işletmedeki 

gözlemlerden hareketle izleyen şekilde özetlenebilir: 

 

ST (Stripper Trimmer) Tipi Makineler: Dilimleyerek ayırmak ve keserek ayırmak 

anlamına gelen kelimelerin baş harfleri kullanılan mermer kesme makinesidir (Şekil 

5.2). Dikey kesimde bir veya daha fazla disk kullanılırken aynı zamanda istenilen plaka 

genişliğine göre ayarlanmış bir adet yatay diski de dikey testerelerle aynı anda kesim 

yapabilmektedir. ST tipi makineler, iki veya dört kolonlu olarak imal edilmektedirler. 

Dört kolonlularda testere tahrik ünitesi köprü üzerinde ileri-geri hareket yeteneğine 

sahip iken, tahrik ünitesini üzerinde bulunduran köprü sağa-sola hareket ettirilmektedir. 

Tüm kesim işlemi süresince blok arabası hiç hareket etmemektedir. Plaka kalınlıkları 

köprünün sağa-sola hareketi ile ayarlanmaktadır. ST tipi makinelerde kesme işlemi 

sırasında su kullanılması ile katı madde içeren atık su oluşmaktadır. Kesme işlemi 

sırasında toz ve makinenin çalışmasından kaynaklanan gürültü oluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.2 ST makinesi 

Blok mermer Vinç ST Yarma Kafa Kesme 

Fayans 
Hattı 

Cila Stok-
Sevk 
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Katrak Makinesi: Üzerinde lamalar dizili olan ve kolonlar arasına yerleştirilmiş bir 

platformun eksantrik hareket eden bir kol vasıtasıyla ileri-geri hareket ettirilmesi, bu 

esnada platformun hidrolik bir sistem yardımıyla uygun bir hızla aşağı doğru hareketi 

sonucu lamaların mermere belirli bir baskıyla sürtmesi ve aşındırmayla mermeri 

kesmesi şeklinde çalışmaktadır (Şekil 5.3). Blok, tüm genişliği boyunca yukarıdan 

aşağıya kesilebildiği gibi daha az lama ile kademeli olarak da kesilebilmektedir. Kesme 

işlemi çelik veya elmas lamalarla yapılmaktadır. Katrak tipi makinelerde, kesme işlemi 

sırasında atık su oluşmaktadır. Kesme işlemi sırasında toz ve makinenin çalışmasından 

kaynaklanan gürültü oluşmaktadır.  

 

 
 

Şekil 5.3 Katrak makinesi 

 

Köprülü Kesme Makinesi: 360° dönebilen bir tabla üzerine yatay olarak yerleştirilmiş 

mermer plaka veya lakalar köprülü kesme makinesi kullanılarak istenilen boyuta 

getirilmektedir (Şekil 5.4). Genellikle katrak ürünlerinden, geometrik olarak en büyük 

alanı sağlayan kare veya dikdörtgen alan elde etmek için kullanılmakla birlikte, 

istenildiğinde kafa kesme ve yan kesme makinelerinin işlevini de yapabilmektedir. 

Köprülü kesme makinesinde kesme işlemi sırasında, atık su, toz ve gürültü 

oluşmaktadır.  
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Şekil 5.4 Köprülü kesme makinesi 

 

Kafa Kesme Makineleri: Plakaların bozuk olan uç kısımlarının düzeltilmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Bunlar küçük ve basit makinelerdir (Şekil 5.5). Yaklaşık 75 cm 

genişliğe kadar kesme yapabilmektedir. Bu makinelerde önemli olan ST tipi makineden 

gelen levhalardan en fazla miktarda parça çıkarabilmektir. Kafa kesme makinesinin,  ST 

tipi makine çıkış hattına yakın olmaları gerekmektedir. Aksi halde iş gücü kaybı 

meydana gelmektedir. Bu makinenin ileri-geri gidiş tertibatı hidroliktir. Levhayı istenen 

boyutta kesebilmek için ayarlanabilir kolları bulunmaktadır. Kafa kesme makinelerinde 

kesme sırasında atık su oluşmakta ve ayrıca toz ve gürültü oluşmaktadır.  

 

 
 

Şekil 5.5 Kafa kesme makinesi 

 

Yan Kesme Makinesi: Katrak ve ST tipi kesme makinelerinden çıkan plakaların 

kenarlarını düzeltme, genişliklerini azaltma ve muhtelif ebatlarda şeritler çıkarmak için 

kullanılmaktadır (Şekil 5.6). Ayrıca bu makinelerde kırılmış mermer plakaların yeniden 
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kazanılmasında da yararlanılmaktadır. Yan kesme makinesi atık su, ortam içi toz ve 

gürültü oluşturmaktadır.  

 

 
 

Şekil 5.6 Yan kesme makinesi 

 

Yatay Yarma Makinesi: Mermer plakası yatay olarak ikiye bölünmektedir (Şekil 5.7). 

Yatay yarma makinesinde kesme işlemi sırasında atık su oluşmaktadır. Kesme işlemi 

sırasında toz ve makinenin çalışmasından kaynaklanan gürültü oluşmaktadır.  

 

 
 

Şekil 5.7 Yatay yarma makinesi 

 

Bantlı Silme ve Cilalama Makinesi: Kesintisiz düzeltme, silme ve cilalama işlemleri 

yapılabilmektedir (Şekil 5.8). Mermer plakalar sürekli dönen bir bant üzerinde hareket 

etmektedir. Silme ve cilalama işlemlerinin sağlıklı yapılabilmesi için plakaların 

arasındaki kalınlık farklarının giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, plakalar öncelikle 
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elmaslı aşındırıcı yardımı ile kalibre edilmekte, daha sonra yüzey pürüzlülükleri 

aşındırıcılarla giderilmekte ve parlatılmaktadır. Bantlı silme ve cilalama makinelerinde 

yüzeylerde zımparalama işlemi sırasında atık su oluşmakta ve kesme işlemi sırasında 

ortam içi toz ve makinenin çalışmasından kaynaklanan gürültü oluşmaktadır.  

 

 
 

Şekil 5.8 Bantlı silme ve cilalama makinesi 

 

Pah Kırma Makinesi: Mermer plakalarının keskin kenarlarının ortadan kaldırılması 

amacıyla belli açılarla aşındırıcılara temasını sağlayan makinelerdir (Şekil 5.9). Aynı 

zamanda mermer plaka kenarlarına ovallik vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Pah 

kırma makinelerinde, kesme işlemi sırasında su kullanımı ile atık su, kesme işlemi 

sırasında ortam içi toz ve makinenin çalışmasından kaynaklanan gürültü oluşmaktadır.  

 

 
 

Şekil 5.9 Pah kırma makinesi 

 

Epoksi Fırını: Ebatlanmış mermer ürünlerin üzerinde var olan çatlakların ya da yapısal 

bozuklukların doldurulmasında kullanılmaktadır (Şekil 5.10). Bu şekilde malzeme 
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düzgün bir yüzeye sahip olmakta ve dayanımı daha da artmaktadır. Epoksi mermere 

sürülerek file ile kaplanmakta ve fırında ısıtılarak kuruması sağlanmaktadır. Epoksi 

fırınının çalışması esnasında gürültü ve epoksinin ısıtılmasıyla, buharlaşma ile 

uzaklaştırıldığı epoksi havalandırma bacasından toz ve uçucu organik karbon (Volatile 

Organic Compounds, VOC) oluşmaktadır. 

 

 
 

Şekil 5.10 Epoksi fırını 

 

 Fabrikanın blok sahasına alınacak olan mermer, çeşitlerine göre tasnif edildikten 

sonra üretim durumuna göre gerek katrak (plaka üretimi için) gerekse de ST tipi 

makineye beslenmek sureti ile üretimin ilk adımındaki yerini almaktadır. Katrakta farklı 

kalınlıklarda (2-3 cm) yarı mamul olarak kesilen plakalar, kimyasal katkı maddeleri 

(epoksi ve/veya epoksi-file) ile kaplanmak üzere plaka fırınına alındıktan sonra, plaka 

cila ünitesinde yüzeyinin düzeltilip cilalarının yapılmasını takiben, ebatlanacak ise 

köprü kesme-yan kesim bölümüne gönderilmektedir. Kaplama işlemi yapılmayacaksa 

doğrudan paketleme bölümüne gönderilmekte daha sonra da plaka stok hattına 

alınmaktadır. Ebatlı malzeme (streep) üretimi için ST hattına beslenmiş olan blok, farklı 

ölçüde (en yüksek bıçak çapına göre değişiklik gösterir) kesme işlemi ile enine 

ebatlanmakta, sonraki aşamada dar cila (streep cila) ünitesinde yüzey düzeltme ve cila 

yapılmak kaydıyla Theremminck (enine kesim makinası) ve PAH (basamak alın kırma 

cilalama) ünitesine alınıp paketleme (sandık-paket) ve buradan da stok sahasına 

alınmaktadır. Mermer standardına göre, ST tipi makinede kesilerek yatay yarma 

ünitesine beslenir, buradan da dar cila ve çoklu ebatlama (iki boyutta kesme) daha 

sonrası ise PAH ünitesine beslenerek son safhada paketlenerek stoğa aktarılır. 
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Artmar maden 
ocakları 

Başka maden 
ocakları 

Ayrıştırma 

ST 

Siparişe göre ST’lik 
blok seçimi 

Ebatlı kesim hattı 
(ST tipi makine) 

Siparişe ya da plana 
göre kesim (ST 

hattı) 

Serbest boy 

Ebatlı kesim  
(Kafa kesme hattı) 

Kalın tamir 
yapılacak mı? 

Serbest 
boy 

kesim 
(Kafa 
kesme 
hattı)  

E 

H 

Yarma 

Çatlak tamiri 
(Fileli epoksi tamir hattı) 

Yarma 

Kalibre ve fırçalama 

İnce tamir (Epoksi) 

Fayans hattı 

Nihai kesim (Çoklu ebatlama) 

E 

H 

Pahlanacak  
mı? 

Katraklık blokların 
fasona sevki 

Fason’dan 
mamulün temini 

Plaka 
satışına 

başlandı mı? 

Müşteri 
siparişi var 

mı? 

Köprü kesim 

H 

E 

Stokta bekletme 

H 

Seleksiyon, 
ambalaj ve 
stoklama 

Sevkiyat 

Köprü 
kesim 

Pahlama 
E 

Çoklu ebatlamadan çıkan 
artıkların siparişe göre 

ebatlanması (Çoklu kesim) 

E 

E 
H 

H 

Şekil 5.11 Üretim alanı iş akış şeması 



 

 

52 

5.2 Mermer Fabrikasının İnsan Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi 
 

 İşletmedeki çalışma koşulları, insan faktörleri açısından incelenmiştir. Bu 

kapsamda aydınlatma, gürültü, toz ve yorgunlukla ile ilişkili problemler TRIZ yöntemi 

kullanılarak irdelenmiştir. 

 

5.2.1 Aydınlatma ile ilişkili problemler 

 

 Çalışmanın yapıldığı mermer fayans hattında, cila makinesinden çıkan ürünlerin 

yatay cilası gözle ve elle kontrol edilmektedir. Gözle bakıldığında yüzey parlak olmalı, 

yüzeyde gölge ve çizikler olmamalıdır. Gözün pürüzlü gördüğü yerlere elle dokunulur. 

Bu pürüzler ele takılmamalıdır. Bu vasıfları taşıyan plakaların cilası uygundur ve seçim 

masasına alınabilirler. Ciladan hatalı çıkan ebatlı malzemeler ise ayrılarak tekrar işlem 

görürler. Ciladan sağlam çıkan ebatlı malzemeler, istenilen ölçüde çoklu ebatlama 

makinesinde ebatlanır ve devamındaki pah makinesine gönderilir. Alın cila ve pah 

yapılacak (basamak vb.) ürünler, atölyede yer alan pah makinesine gönderilir. Bir 

mermerin diğer kalite özelliklerinden bağımsız olarak renk ve desen açısından 

sınıflandırılmasına seleksiyon adı verilmektedir. Dört tarafı da pahlanan fayans kurutma 

işleminden geçerek seleksiyona gönderilir. Seleksiyon işlemi yapılacak fayanslar kalite 

kontrol esaslarına göre renklerine ayrılır. Fayanslarda kenar, köşe kırığı, pah hatası, 

gönye hatası ve cila hatası olmamasına dikkat edilir. Renk tonuna ve renk hareketine 

göre ayrım gerçekleşir. Kaliteli bir cila uygulaması ve seleksiyon işlemi için gözle ve 

elle kontrol çok önemlidir. Ancak operatörler, 10 Eylül 2013 tarihinde yapılan 

görüşmelerde etkin ve rahat çalışabilmeleri için gerekli olan aydınlatmanın yetersiz 

olduğundan şikayet etmekteydiler. Yetersiz aydınlatmadan dolayı hatalı çıkan ürünler 

belirlenememekteydi.  

 

 Fayans hattına ilave lamba yerleştirilmek probleme çözüm olabilirdi. Ancak bu 

çözüm ilave enerji tüketimi ve maliyeti arttıracağından, işletme yönetimi tarafından 

uygun bir çözüm olarak kabul edilmemiştir. Problemin çözümü için TRIZ yöntemin 

uygulanarak, problem için mevcut şartlar doğrultusunda en uygun çözüm araştırılmıştır. 
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TRIZ yönteminin aydınlatma problemine uygulanması: Öncelikle problemdeki 

çelişkiler belirlenmiştir. Fayans kontrol hattında aydınlatmayı iyileştirmek için ilave 

aydınlatma ekipmanlarının kullanımı enerji tüketimini arttırır. Aydınlatmadaki artış ile 

hem ölçüm hem de üretim doğruluğu elde edilir. Buna bağlı olarak, ışık şiddeti, ölçüm 

doğruluğu ve üretim doğruluğu iyileşen parametreler; artan enerji tüketimi kötüleşen 

parametredir. Sonuç olarak, izleyen çelişkiler ortaya çıkar: 

 Artan ışık yoğunluğuna bağlı olarak artan enerji tüketimi (18-22), 

 Ölçüm doğruluğu artarken artan enerji tüketimi (28-22), 

 Üretim doğruluğu artarken artan enerji tüketimi (29-22). 

  
 Ek.1.’de tamamı verilen çelişkiler matrisi kullanılarak, ortaya çıkan çelişkilerin 

matriste kesiştikleri hücrelerdeki önerilen yaratıcı prensipler incelenmiştir. Problem için 

çelişkiler matrisi yorumlandığında, Çizelge 5.1’de verilen yaratıcı prensipler, nasıl bir 

sistem tasarlanması ve ne yapılması gerektiği hakkında büyük katkı sağlamıştır. 

 

Çizelge 5.1 Aydınlatma problemi için seçilen yaratıcı prensipler 

 
Prensip Tanım 
1 Dilimlemek, bölmek, parçalamak 
2 Çıkarma, ayırma 
6 Evrensellik, Genellik 
13 Tersinden yapma 
16 Kısmi veya aşırı eylemler 
19 Periyodik hareket 
22 Zararı yarara dönüştürme  
26 Kopyalama 
27 Ucuz kısa ömürlü nesneler 
32 Renk değiştirme 

 

 Önerilen prensiplere göre, problem için çözüm önerileri türetilmiştir. 

Fabrikadaki uzman personelin görüşleri alınarak,  yaratıcı prensipler birlikte 

yorumlanmıştır. Buna göre önerilen çözüm önerileri izleyen şekilde özetlenmiştir: 

 Buluş prensiplerinden, buluş prensibi 1 (dilimlemek, bölmek, parçalamak) 

kullanılarak aydınlatma düzeni, görsel kontrollerin kümelendiği işlemler için ışık 

yoğunluğu ihtiyacına göre yeniden düzenlenmiştir. Tavan lambalarından plaka honlama 

ve pah kırma hatlarındaki kullanılmayan beş adedi seçim masası üzerine 

yerleştirilmiştir. Seçim masası diğer kontrol işlemlerinden ayrılarak aydınlatması gün 
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ışığına yakın bir ışıktan seçilmiştir. Masanın 2 m yukarısına iki adet flüoresan 

yerleştirilmiştir. Seçim masasının iyileştirme sonrasındaki yerleşimi Şekil 5.12’de 

gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 5.12 Kalite kontrol işleminin gerçekleştiği seçim masası 

 

 Buluş prensiplerinden, buluş prensibi 2 (çıkarma, ayırma) kullanılarak ışık 

yoğunluğu ihtiyaçları ve mevcut durumlar karşılaştırılmıştır ve plaka honlama ve pah 

kırma hatlarındaki mevcut gereksiz aydınlatma ekipmanları ile kazanılan enerji, daha 

fazla ışık ihtiyacı olan parçalara tahsis edilmiştir. Seçim masasındaki aydınlatma 

şiddetini tespit etmek için Şekil 5.13’te gösterilen lüksmetre cihazı kullanılmıştır. 

Ölçüm değerlerinin birimi lüks olarak alınmıştır. Ölçümler sırasında, iş görenlerin görüş 

seviyesi ve çalıştıkları masalar dikkate alınmış, ölçümler bu noktalardan alınmıştır 

(Şekil 5.14). Uygulama öncesi alınan 10 ölçümün ortalama değeri 595,8 lüks olarak 

bulunmuştur. Uygulama sonrası ise bu değer 932 lüks olarak hesaplanmıştır. 

Aydınlatma Mühendisleri Birliği’nin (The Illuminating Engineering Society, IES) ince 

işlerin kalite kontrolü için belirlediği 900 lüks standart değerin üzerine çıkılmıştır.  

 

 
 

Şekil 5.13 Aydınlatma ölçümlerinde kullanılan lüksmetre 
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Şekil 5.14 Aydınlık düzeyi ölçümü 

 

 Buluş prensibi 22 (zararı yarara dönüştürme) kullanılarak, hata bulma işlemini 

gerçekleştiren operatörlerin motivasyonu, cezalandırma sisteminin uygulanması ile 

arttırılmıştır. Cezalandırma sisteminde, işçilere öncelikle uyarı cezası, daha sonra prim 

kesintisi cezası verilmesine karar verilmiştir. 

 Buluş prensibi 19 (periyodik hareket) kullanılarak, seçim masasında kontrol ve 

seçme işlemleri ayrılmıştır. Çalışan iki iş görenden bir tanesi renk ayrımı ve fayansın 

kalite kontrolü ile, diğeri biriken fayansların kutulara, hatalı olanların ise farklı paletlere 

konulması işlemlerinden sorumlu olarak atanmıştır.  

 Buluş prensibi 16 (kısmi veya aşırı eylemler) kullanılarak, seçim masası yüzeyine 

gölge ve parlamaları önlemek için yaklaşık 30º’lik eğim verilmiştir. Açı ile beraber 

yeterli ışık kaynağı, uzmanın çalışma kabiliyetini arttırmıştır ve fayans yüzeyindeki 

detayları ve var olan hataları daha iyi gözlemlenmesi sağlanmıştır. 

 

TRIZ yöntemi kullanılarak aydınlatma problemi için elde edilen sonuçlar: İdeallik 

testi, belirlenen kusurlu parçaların operasyonel maliyete oranı ile hesaplanan katsayıları 

karşılaştırarak yapılmıştır. Kusurlu parça oranı, fabrikadaki kalite kontrol raporlarından 

alınmıştır. Operasyonel maliyet değerleri ise işletmede maliyet hesapları için kullanılan 

yazılımdan elde edilmiştir.  

 

 Değişiklikten önce ideallik oranı (belirlenen kusurlu parçalar / operasyonel 

maliyet oranı) = % 90  / 10,068 TL/m²’dir.  

 Değişiklikten sonraki ideallik oranı ise (belirlenen kusurlu parçalar / operasyonel 

maliyet oranı) % 95  / 10,071 TL/m²’dir.  
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 Değişiklikten sonra ideallik oranında % 5,5’lik bir iyileşme sağlanmıştır. 

 

5.2.2 Gürültü ve toz ile ilişkili problemler 

 

 Problemin tanısı aşamasında, gürültü ve toz için ölçümler yapılmıştır. Ölçüm 

alınan noktalar Ek Açıklamalar-B’de verilen mevcut yerleşim planı üzerinde 

gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4 numara ile gürültü ölçümlerinin alındığı noktaları; a, b, c, d, e 

ve f harfleri ile ise toz ölçümlerinin alındığı noktaları temsil etmektedir. Gürültü 

ölçümleri Şekil 5.15’te gösterilen TES marka 1355 model gürültü maruziyet ölçüm 

cihazları ile gerçekleştirilmiştir. Cihaz ile ilgili teknik özellikler izleyen şekildedir: 

 % olarak gürültü şiddeti ve ses seviyesi ölçme, 

 Eşik genlik seviyesi 70-90 dB, tepe değeri 140 dB, 

 Ölçümlerin hafızada otomatik olarak kaydedilmesi ve verilerin RS-232 bilgisayar 

yazılımı ile bilgisayara aktarılması.  

 

 
 

Şekil 5.15 Gürültü ölçümlerinde kullanılan ölçüm cihazı 

  

 İlgili noktalarda gerçekleştirilen gürültü ölçüm değerleri kaydedilmiş ve Şekil 

5.16, 5.17, 5.18 ve 5.19’da verilmiştir. Ölçümler beş gün boyunca alınmış olup, günlük 

gürültü maruziyeti bir vardiya boyunca TS 2607 ISO 1999:2005 standartlarında 

tanımlandığı gibi sekiz saatlik çalışma gününe normalize edilmiştir. 
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Şekil 5.16 Fayans hattı-2 gürültü maruziyet ölçüm sonuçları 

 

 
Şekil 5.17 Trimming fayans kesim gürültü maruziyet ölçüm sonuçları 

 

 
Şekil 5.18 ST kesim bölümü gürültü maruziyet ölçüm sonuçları 

 

 
Şekil 5.19 Fayans hattı-1 gürültü maruziyet ölçüm sonuçları 
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 Gürültü ölçümlerin yapıldığı bölümler ve 3-9 Eylül 2013 tarihleri arasındaki 

ölçümler için maruz kalınan gürültü seviyesi değerleri Çizelge 5.2’de özetlenmiştir. 

 

Çizelge 5.2 Maruz kalınan gürültü seviyesi değerleri  

 
Ölçüm 
Noktası 

Bölüm/ 
İşlem 

Maruziyet 
Sınır 

Değeri* 

En Yüksek 
Maruziyet 

Eylem Değeri* 

En Düşük 
Maruziyet 

Eylem Değeri* 

Twa 
(8 sa 

%Dose) 
1 Fayans  

Hattı-2 87,0 85,0 80,0 96,1 

2 Trimming  
Fayans 87,0 85,0 80,0 92,1 

3 ST Kesim 
Bölümü 87,0 85,0 80,0 93,2 

4 Fayans   
Hattı-1 87,0 85,0 80,0 95,0 

(*: Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği Madde-5.1) 

 

 Mevcut yönetmeliğe göre, günlük gürültü maruziyet düzeyi ve en yüksek ses 

basıncı yönünden maruziyet sınır değeri ve maruziyet etkin değeri izleyen şekilde 

hesaplanmıştır: 

Maruziyet sınır değeri: LEX, 8sa = 87 dB(A) ve peak = 200 μ Pa 

En yüksek maruziyet etkin değeri: LEX, 8sa = 85 dB(A) ve peak = 140 μ Pa 

En düşük maruziyet etkin değeri: LEX, 8sa = 80 dB(A) ve peak = 112 μ Pa 

 

 Yapılan ölçümler sonucunda 1,2,3 ve 4 numaralı noktalarda gürültü ölçümlerinin 

maruziyet sınır değerini geçtiği belirlenmiştir. 

 

 Toz ölçümleri ise Şekil 5.20’de gösterilen Zambelli Ego Plus marka TT-PF 

11221 model toz maruziyeti ölçüm cihazı ile uluslararası geçerliliği olan MDHS 14/3 

“General Methods for sampling and gravimetrik analysis of respirable and inhalable 

dust” methoduna göre yapılmıştır. Diğer toz ölçüm yöntemleri ise radyometri, 

reflektometri, nefhelometri ve piezoelektrik terazi yöntemidir. Seçilen gravimetri 

metodunda belirtildiği gibi 25 mm’lik filtre ve kaset sistemi ile ölçüm yapılmıştır. 

Ölçümler kapalı ortamda, sekiz saat sürekli numune alınarak yapılmıştır. Ölçüm 

cihazının kendisi ve emilen toz ile ölçüm cihazı boş iken yapılan tartım sonuçları farkı 

alarak ortamdaki toz ölçümü gerçekleştirilmiştir. 
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Şekil 5.20 Toz ölçümlerinde kullanılan ölçüm cihazı 

 

 Toz ölçümlerin yapıldığı bölümler ve 3-9 Eylül 2013 tarihleri arasındaki yapılan 

ölçümler sonucunda maruz kalınan toz konsantrasyonu seviyesi değerleri Çizelge 5.3’te 

verilmiştir.  

 

Çizelge 5.3 Maruz kalınan toz konsantrasyonu seviyesi değerleri  

 
Ölçüm 
Noktası 

Bölüm/ 
İşlem 

Maruziyet Sınır 
Değeri (mg/m³)* 

Toz (mg/m³) 

a ST Kesim 
Bölümü 

5 2,67 

b Striming 
Kesim Hattı 

5 1,33 

c Fayans Hattı-2 5 0,67 
d Dolgu Masası 5 2,00 
e Kalite Kontrol 5 1,00 
f Cila 5 0,67 

(*: OSHA) 

 

 İlgili bölümlerde yapılan toz ölçüm sonuçları mermer (kalsiyum karbonat) için 

belirlenen OSHA sınır değerleri gereğince değerlendirilmiştir. Tozla Mücadele 

Yönetmeliği’nde de solunabilir toz miktarı sınır değeri 5 mg/m³’dür. Ölçüm yapılan tüm 

bölümlerde ölçüm sonuçları sınır değerin altında kalmaktadır. Bu nedenle gürültü 

probleminin çözümü üzerine uygulama yapılacaktır. Problemin çözümü için TRIZ 

yöntemi prensiplerinden yararlanılmıştır. 

 

TRIZ yönteminin gürültü probleme uygulanması: Yüksek gürültü düzeyinde 

çalışılması, hem sağlığı olumsuz yönde etkilemekte hem de yapılan işlerde iş verimini 

ve iş güvenliğini azaltmaktadır. Gürültünün neden olduğu yorgunluktan dolayı, 
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ürünlerde gerekli görülen özelliklere uyum derecesi olan üretim doğruluğu 

azalmaktadır. Kesim işlemlerinde ise ölçüm doğruluğu azalmaktadır. Bu da malzeme 

kayıplarına yol açmaktadır. Gürültü, TRIZ yöntemindeki zararlı yan etkiler olarak 

tanımlanmıştır. Problemin çözümüne ulaşmak için ilgili olabilecek mühendislik 

parametreleri izleyen şekilde belirlenmiştir:  

 

 23 – Madde kaybı 

 27 - Güvenilirlik 

 28 – Ölçülerin doğruluğu 

 29 – Üretim doğruluğu 

 31 – Zararlı yan etkiler 

 39 – Verimlilik 

 

 Daha sonra mühendislik parametreleri, çelişkiler matrisine taşınarak aralarındaki 

ilişkiler incelenmiştir. Fabrikadaki uzman personelin de görüşleri alınarak, Çizelge 

5.4’de gösterilen yaratıcı prensipler yorumlanmış, izleyen çözümler elde edilmiştir. 

 

Çizelge 5.4 Gürültü problemi için seçilen yaratıcı prensipler 

 
Prensip Tanım 
1 Dilimlemek, bölmek, parçalamak 
2 Çıkarma, ayırma 
3 Lokal Kalite 
4 Asimetri 
10 Başlangıçta hareket 
17 Diğer boyut 
18 Mekanik titreşim 
22 Zararı yarara dönüştürme  
24 Aracı kullanma 
26 Kopyalama 
33 Homojenlik 
34 Gözden çıkarma ve yeniden ele alma 
35 Parametre değişikliği 
39 Eylemsiz atmosfer 
40 Kompozit malzemeler 

 

 Buluş prensibi 1 (dilimlemek, bölmek, parçalamak) ve buluş prensibi 2 (çıkarma, 

ayırma) kullanılarak, atölye yerleşimi yeniden düzenlendi ve en çok gürültüye neden 
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olan katrak ve ST makineleri için ayrı bir alan oluşturuldu. Böylece gürültü kontrolünün 

yapılacağı bölge daraltılmış ve gürültüden etkilenen kişi sayısı azaltılmış oldu. 

Uygulama öncesi yerleşim planı Ek Açıklamalar-B.’de, uygulama sonrası yerleşim 

planı ise Ek Açıklamalar-C’de verilmiştir. 

 Buluş prensibi 40’tan (kompozit malzemeler) hareketle, gürültünün kaynakla alıcı 

arasında kontrolü için, duvarların, tavanların ve tabanların ses sönümleyici özelliği olan 

malzemelerle kaplanması gerekmektedir. Böylece, aynı hacim içerisinde yansımalardan 

kaynaklanan ses dalgaları absorbe olacağından ses düzeyi azaltılmış olunur. Duvarlara 

gelen sesin sönümlenmesi amacıyla, hem sönümleme hem de yalıtma özelliğine sahip 

özel plaka konstrüksiyonlar kullanılabilir. Bunun için de ses sönümleme özelliği yüksek 

olan cam yünü, plastik elyaf veya metalik elyaf içeren malzemeler tercih edilmelidir. Bu 

kapsamda sesin yayılmaması amacıyla, işletmenin tavanlarının alçak olmasından dolayı 

tavanlarda yatay ses sönümleyiciler kullanılabilir. Uygulamada buluş prensibi 3’ten 

(lokal kalite) hareketle, sadece katrak ve ST makineleri için oluşturulan bölmenin 

tavanında polistren köpük kullanılmıştır. 

 Düşük frekanslardaki standart üstü gürültü seviyelerini standartlara çekmek ve 

kaynakta kontrol sağlamak üzere; katrak makinesinden yayılan seslerin zeminden 

yansıyıp daha çok hissedilmemesi ve titreşimlerin engellenmesi için tabanına lastik 

takoz konularak titreşim yalıtımı yapılmıştır. Yüksek frekanslardaki yüksek ses 

seviyelerine sahip gürültüyü, kaynak ve yayılma ortamında sönümlemek ve azaltmak 

üzere kaynağa bakan yüzleri 2,5 cm kalınlığında polistren köpük, dış yüzeyleri 

kontrplâk kaplamalı bariyer, gürültünün diğer iş istasyonlarına yayılmasını önlemek 

amacıyla kullanılmıştır. 

 Katrak makinesinde çalışan işçiler uzun süreli çalıştırılmadan, 2-3 saatte bir 

dönüşüme tabi tutulmaya başlanmıştır. Ayrıca buluş prensibi 34 (gözden çıkarma ve 

yeniden ele alma) kullanılarak, söz konusu istasyonun işe başlama ve bitiş saatleri, belli 

bir süre (1-2 saat) öne veya arkaya ve/veya paydos saatlerine kaydırılarak, diğer 

kısımlarda çalışanların günlük ‘gürültüye maruz kalma’ süreleri azaltılmıştır. 

 

TRIZ yöntemi kullanılarak gürültü problemi için elde edilen sonuçlar: Yapılan 

iyileştirmeler sonucunda 13-17 Ekim 2014 tarihleri arasında gürültü ölçümleri 
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tekrarlanmıştır. Gürültü dozu açısından ölçüm alınan bölümler bazında ortalama % 7,2 

iyileşme sağlanmıştır. Uygulama sonrası maruz kalınan gürültü seviyesi değerleri 

Çizelge 5.5’te verilmiştir. Halen standardın üstünde yer alan gürültü seviyesine sahip 

işlemler için manşonlu baret tavsiye edilmiştir. 

 

Çizelge 5.5 Uygulama sonrası maruz kalınan gürültü seviyesi değerleri 

 
Ölçüm 
Noktası 

Bölüm/ 
İşlem 

Maruziyet 
Sınır 
Değeri* 

Uygulama Öncesi 
Değerler (Twa  
(8 Sa %Dose)) 

Uygulama Sonrası 
Değerler (Twa  
(8 Sa %Dose)) 

İyileşme 
% 

1 Fayans  
Hattı-2 87,0 96,1 87,5 8,9 

2 Trimming  
Fayans 87,0 92,1 85,7 6,9 

3 ST Kesim 
Bölümü 87,0 93,2 90,4 3,0 

4 
Fayans   
Hattı-1 87,0 95,0 85,5 10,0 

(*: Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği Madde-5.1) 

 

5.2.3 Yorgunluk ile ilişkili problemler 

 

 Seçim masaları, fayans hatlarının en sonuna konumlanan, fayans hattından son 

ürün olarak çıkan mermerlerin, paketlenmeden hemen önce, müşterinin taleplerine 

uygunluğunu son kez gözle inceleyen ve uygun olmayanlar ile uygun olanların ayrıldığı 

son işlem adımıdır. Seçim işlemini gerçekleştiren iş gören, ithalat, yurt içi, pah hatalı, 

ilim hatalı, çatlak ve kırık, köşesi kırık ve renk sorunlu olmak üzere yedi çeşit ürünü 

ayırır. Bütün bu ayırma işlemleri, seçim masası üzerinde yapılır. Son kontrolde, mermer 

çeşidi dalgalanma yapınca ayırt etme süresi artar. Ancak bu durumda operatörler 

yorulmakta ve istenilen performansı başaramamaktadırlar. İş gören hat hızına 

yetişebilmek için yetersiz kontrol yapmaya başlar. Bu durum da kalite yönlü müşteri 

şikayetlerini arttırmaktadır.  

 

TRIZ yönteminin yorgunluk problemine uygulanması: Amaç, yorgunluğu ve zaman 

kayıplarını azaltmak ve verimliliği arttırmaktır. Ancak, operatörlerin yorgunluğunun 

artması, verimlilikte azalma ve kayıp sürelerde artışla sonuçlanmaktadır. Benzer 
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şekilde, artan verimlilik ve azalan kayıp süreler, yorgunluğun artması ile 

sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, izleyen çelişkiler tanımlanmıştır: 

 Yorgunluk azalırken artan kayıp süreler (14-25), 

 Yorgunluk azalırken azalan verimlilik (14-39), 

 Azalan kayıp sürelere bağlı olarak artan yorgunluk (25-14), 

 Artan verimliliğe bağlı olarak artan yorgunluk (39-14). 

 

 Çelişkiler matrisinden yararlanarak problem için yaratıcı çözümler türetilmiştir. 

Belirlenen yaratıcı prensipler Çizelge 5.6’da verilmiştir. 

 

Çizelge 5.6 Yorgunluk problemi için seçilen yaratıcı prensipler 

 
Prensip Tanım 

3 Lokal kalite 
10 Başlangıçta hareket 
14 Küresellik, eğrilik 
18 Mekanik titreşim 
28 Mekanik sistemin ikamesi 
29 Pnömatik ve hidrolik 
35 Parametre değişikliği 

 

 Matristen elde edilen prensiplerin seçilmesi ve fabrikadaki uzman personelin 

görüşleri alındıktan sonra prensiplerin yorumlanması ile izleyen çözümler elde 

edilmiştir. 

 Buluş prensiplerinden 29 (pnömatik ve hidrolik) ve 28 (mekanik sistemin ikamesi) 

seçilerek, blok ve fayansların taşınması için Şekil 5.21’de gösterilen pnömatik ve 

vakumlu araç sistemi kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 5.21 Pnömatik ve vakumlu araç sistemi 
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 Buluş prensibi 10 (başlangıçta hareket) kullanılarak, aşırı eğilme, dönme ve uzanma 

hareketlerini azaltmak üzere, ayrım işlemi yapılacak mermer fayansların Şekil 5.22’de 

gösterildiği gibi ayarlanabilir yükseklikli bir platforma yerleştirmesine karar verilmiştir. 

 Buluş prensibi 10 (başlangıçta hareket) kullanılarak, seçim masasının ayakları 

ayarlanabilir hale getirilmiştir. Böylece, uygulama öncesi 100 cm olan seçim masası 

yüksekliği, 125 cm’ye kadar ayarlanabilir hale getirilmiştir. Operatör, masa yüksekliğini 

kendi boyutlarına göre ayarlayabileceğinden; çalışma sırasındaki eğilmeler önlenmiştir. 

Mermer fayansların masa üzerine konuldukları kısım, kolay tutulabilmeleri için ızgaralı 

olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 

 
 

Şekil 5.22 Ayarlanabilir yükseklikli platform örneği 

 

 Çalışma saatleri yeniden düzenlenmiştir ve dinlenme periyotlarının sayısı arttırılırken 

dinlenme periyotlarının uzunluğu azaltılmıştır. Dinlenme aralarında operatörlerin göz 

yorgunluklarını giderebilmek üzere, fazla parlamayan cisimlere ve uzak mesafelere 

bakmaları tavsiye edilmiştir. 

 Buluş prensiplerinden 14’ten (küresellik,eğrilik) hareketle, seçim masasındaki iş 

görenlerin kendi aralarında iki veya üç saatte bir yer değiştirmeleri sağlanmıştır. 

Böylece sürekli seçimde renkleri ayırt etmede yaşadıkları güçlüğün giderilmesi 

amaçlanmıştır.  

 Seçim masası yüzeyine yaklaşık 30º’lik eğim verilerek gölge ve parlamaların 

önlenmesi amaçlanmıştır. 

 Buluş prensiplerinden 3’ten (lokal kalite) hareketle, sürekli ayakta çalışmak 

durumunda olan operatörlerin ayakkabıları gözden geçilerek, tabanı destekli ve alçak 

topuklu iş ayakkabısı kullanmaları sağlanmıştır. 



 

 

65 

 Yetersiz ışık, göz yorgunluğuna neden olurken, öne eğilmiş duruş ve statik kas 

çalışmaları sonucu operatörlerin boyun, sırt ve bel kaslarında da yorgunluklar 

oluşmaktaydı. Aydınlatma ile ilgili sorunlar ortadan kaldırıldığından, yorgunlukta da 

azalma meydana gelmiştir. 

 

TRIZ yöntemi kullanılarak yorgunluk problemi için elde edilen sonuçlar 

 109 dakika olan toplam üretim süresi, iyileştirme sonrası 12 dakika düşürülerek 97 

dakika olmuştur. Böylece, üretim süresinde % 11’lik iyileşme sağlanmıştır. 

 Kusurlu parça oranında % 5’lik bir azalma olmuştur. 

 Malzeme taşıma sırasında oluşan kas yorgunlukları ile yetersiz aydınlatmadan dolayı 

oluşan göz yorgunlukları belirtilen önlemler sayesinde azalmıştır. İyileştirme öncesi ve 

sonrasında Ek Açıklamalar-D’de verilen Cornell Üniversitesi’nce geliştirilen yorgunluk 

anketi uygulanmıştır. Çalışan beş işçinin dördü erkek, biri kadın çalışan olup; anket 

sonuçlarına göre en fazla ağrı boyun, sırt, bel ve ayak bölgelerinde, hissettikleri ağrı 

şiddeti orta şiddetliden hafif şiddetli hale gelmiştir. Sıklığı ise “her gün birçok kez 

hissettim” durumundan “hafta boyunca 3-4 kez hissettim” durumuna gelmiştir. 

 

5.3 Mermer Fabrikasının Çevre Açısından Değerlendirilmesi 

 

 Sürdürülebilir üretimin, çevre yönetimine bakışı, kaynak kullanımının en 

iyilenmesi, üretim sürecinde oluşan emisyon ve atıkların azaltılması, çevre üzerinde 

oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi, çevreye olumsuz etkisi düşürülmüş 

ürünlerin geliştirilmesi ve ilgili yasal düzenlemelere uyumun korunmasıyla 

şekillenmektedir. İşletme çevre açısından; atık su üretimi ve mermer atıkları başlıkları 

altında incelenecektir.  

 

5.3.1 Mermer fabrikasındaki atık suların incelenmesi  

 

 İşletmede, soğutma ve cilalama süreçleri için yılda ortalama 500.000 m³ su 

kullanılmaktadır. Kullanılan su, kıt kaynak olduğundan verimli kullanılmalıdır. İşlemler 

sırasında gerekli suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için süreçler mevcuttur. 
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İşletmede, üretimde kullanılacak olan sudan kaynaklı atığın bertaraf edilmesinde, 6000 

L/dakika atık su arıtma kapasiteli, tam otomatik, plakalı filtre pres bulunmaktadır. Filtre 

pres, katı ve sıvıyı ayırmak için kullanılan basınçlı bir makinedir. Sistem, yeni filtre 

prese ihtiyaç duymaksızın ilave edilecek plakalar vasıtasıyla, belli oranda üretim artığını 

karşılayabilmektedir. Temiz su depolama tankı, yeterli su basıncı sayesinde herhangi bir 

besleme pompasına ihtiyaç duymadan bütün makinelere su temin etmektedir. Transfer 

pompası ve çamur çıkış valfinin iç kısımları, aşınmayı önlemek üzere kauçuk ile 

kaplıdır. Filtre pres ile çökelmiş çamurdan yüksek oranda kuru kek elde 

edilebilmektedir. Kek, çamurun suyunun sıkılmasıyla elde edilen bölümüne verilen 

isimdir. Filtre plakalarının açılması ve preslenmiş çamurun dışarı atılması otomatik 

olarak sağlanmaktadır. Arıtma plakalarını sarsan sistem, preslenmiş çamurun filtre 

bezleri üzerinde emniyetli ve hızlı bir şekilde ayrılmasını sağlamaktadır. Filtre presi 

hava ile çalışan diyaframlı bir pompa ile beslenmektedir. Filtre plakaları ve bezleri 

polipropilen malzemeden üretilmiştir (Şekil 5.23). 

 

 
Şekil 5.23 Atık su arıtma sistemi örneği 

 

5.3.2 Mermer fabrikasında mermer atıklarının incelenmesi 

 

 Türkiye’de maden faaliyetlerinden biri olan mermer işleme, her geçen gün 

gelişmektedir. Bu gelişme ile beraber mermer sektörü de madenciliğin diğer dallarında 
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olduğu gibi atık problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Mermer işletmelerinin 

faaliyetleri sonucunda, kırık mermer parçaları ve mermer çamuru olmak üzere iki çeşit 

atık meydana gelmektedir. Kırık mermer parçalarının miktarı, atık mermer çamuru 

miktarı ile karşılaştırıldığında oldukça azdır. Türkiye’de tahmini verilere göre yıllık 

ortalama 1.000.000 ton atık mermer çamuru oluşmaktadır (Alyamaç ve İnce, 2007). 

Depolanması mümkün olmayan bu miktar, çevre sağlığı ve görüntü açısından önemli 

bir problemdir. Zengin mermer rezervleri olan Türkiye ve diğer ülkelerde, zamanla bu 

atık miktarının artacağı tahmin edilmektedir. Mermer atıklarının ekonomiye 

kazandırılabilmesi için değerlendirme alanları izleyen şekilde özetlenebilir: 

 

İnşaat Sanayi: Mozaik, yapıtaşı, çimento, harç ve sıva olarak kullanıldığı gibi, kireç, 

elde edilen en önemli hammaddelerden birisidir. Suni mermer olarak da bilinen yer 

karolarının imalatında ana hammadde olarak doğal mermerler kullanılmaktadır. Uygun 

boyutlardaki mermer parçalarının bağlayıcılar ile beraber mermer, agregalı karo 

üretiminin temelini oluşturmaktadır. Mermer parçalarının yanı sıra % 10-12 oranında, 

boyutu 0,5 mm altında olan mermer tozu da kullanılmaktadır. Mermer atıkları inşaat 

sektöründe sıva harcı karışımlarında, dolgu malzemesi olarak, mozaik üretiminde, 

kaplama ve döşemelerde, kireç üretiminde, mıcır ve paledyen olarak, kara ve demir 

yolları yapımında kullanılmaktadır (Ceylan vd., 2001). 

  

 Ansari vd. (2000), sıvalarda mermer tozu kullanımında, hacimce, 

çimento/mermer tozu 1/4 oranının uygun olmadığını, 1/3 oranındaki sıvanın kullanıcı 

tercihinde olduğunu en iyi sonuç veren karışımın ise 1/2 oranına sahip sıvanın olduğunu 

belirtmiştir. Ansari ve Memon (2005), mermer tozunun çatıda ısı yalıtım amacıyla 

kullanılmasını araştırmış ve sonuçların umut verici olduğunu belirtmiştir. Hreniuc and 

Kümbetlian (2004), ferro çimento harcını, mermer tozunu ve polyester reçinesini 

kullanarak (hacimce 1,6/1) oluşturmuş ve kullanmıştır. 

 

 Alyamac ve Ince (2009), atık mermer çamurunun kurutulup, mekanik 

yöntemlerle toz haline getirildikten sonra kendiliğinden yerleşen beton (KYB) üretimi 

için kullanıldığını belirtmiştir. KYB’nin, dar kesitlere kolay yerleşmesinin yanı sıra, 
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yerleştirme sırasında vibratör kullanılmasına ihtiyaç duyulmaması gibi önemli 

özelliklere sahip olduğunu açıklamıştır. 

 

Seramik Sektörü: Seramik üretiminde % 5-6 oranında mermer kullanılmaktadır. 

Seramik, bünye ve sırlarında CaO olarak bünyeye alınan hammadde kaynakları genel 

olarak; kalsit, dolomit ve mermerdir. Karışık ve kalsitli akçini çamurlarının mineral 

bileşiminde % 5-20 arasında CaCO3 kullanılır. Bu CaCO3 çok ince öğütülmüş mermer 

halinde bileşime katılır. İri taneli ve iyi dağılmamış kalsit, çamur içinde hatalara yol 

açar. Özsüz seramik hammaddesi olan kalsit türleri, seramik çamurlarında artan sıcaklık 

ile birlikte gözenekliliği azaltır (Görhan vd., 2008). 

 

 CaO sırdaki SiO2 ile reaksiyona girerek bir ara tabaka oluşturur. Bu ara tabaka 

seramik teknolojisinde çok önemlidir. CaO sır içindeki diğer oksitlerle birleşerek cam 

oluşumuna yardımcı olmaktadır (Ceylan vd., 2001). 

 

 Saboya vd. (2007), tuğla bünye içerisine değişen oranlarda mermer tozu katkısı 

yaparak örnekler üretmiş ve bu numuneleri 750-950 °C arasındaki sıcaklıklarda 

pişirmiştir. Yaptıkları deneyler sonucunda ise katkılı örneklerde herhangi bir bozukluk 

olmadığı ve yapılarda kullanılabileceği belirtilmiştir. 

 

Çimento İmalat Sanayi: Çimento; CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 ve eser halde MgO ihtiva 

eder, esas itibariyle kalker ve kil karışımı olan, klinkerleşme sıcaklığına kadar 

ısıtıldıktan sonra, gerektiğinde alçı vb. katkı maddeleri karıştırılıp öğütülerek toz 

halinde elde edilen bir malzemedir. En önemli özelliği % 11-15 su ile karıştırıldığı 

zaman belli bir süre sonra sertleşerek karışımdaki diğer malzemelerin birbirine 

bağlanmasını sağlar. Çimento sanayinde, çok miktarda CaCO3 bileşimli hammaddeler 

kullanılsa da, mermer, sadece beyaz portland çimentosu yapımında kullanılmaktadır. 

Normal portland çimentosu bileşimindeki kalker yerine hammadde olarak mermer, kil 

yerine de kaolen kullanılmasıyla beyaz portland çimentosu elde edilir. 

 

Plastik Sanayi: Plastik malzemelere, kalınlık ve tokluk vermesi amacıyla çeşitli dolgu 

maddeleri katılmaktadır. Bu dolgu maddeleri; mermer tozu ve odun tozudur. 
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Kağıt Sanayi: CaCO3, özellikle sigara kağıdı başta olmak üzere gazete kağıdı, kaliteli 

dergi kağıtları üretiminde kullanılmaktadır. Yağ emme özelliğinden dolayı matbaa 

mürekkebinin hızlı kurumasını sağlamaktadır. Kağıt sektöründe dolgu veya kaplama 

malzemesi olarak kullanılmaktadır. CaCO3 veya MgCO3, kullanılması kağıdın daha 

düzenli yanmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte CaCO3 ile yapılan kağıtlar daha 

dayanıklı olmaktadır. Kağıt imalatında selülozun pişirilmesi sırasında sıvının 

hazırlanmasında mermer kullanılmaktadır. Pişme sıvısı, kireç taşı ile SO2 arasında 

oluşan reaksiyon sonucu meydana gelir. 

 

Tarım ve Gübre Sanayi: Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, üzerinde 

yetişen ürünler açısından büyük önem taşır. Toprağın katı kısmı % 1,5-5 oranında 

organik madde ve % 95-99 oranında mineral maddeleri ihtiva eder. Kalsiyum oranı 

toprağın yapısı bakımından etkili olduğu kadar, kimyasal nitelikleri üzerinde de etkili 

olduğundan toprağa yeterli kalsiyum düzeyinin sağlanması gerekir. Doğal olarak sularla 

yıkanma yüzünden sürekli kireç kaybettiği için toprağa zaman zaman (3-6 yılda bir) 

kireçli madde verilmelidir. Kireçle toprak ıslahı için, kalsiyumlu maddeler; kalsiyum 

karbonat, kalsiyum oksit ve hidroksil veya dolomit kullanılır. 

 

Yem Sanayi: Özellikle yumurta yemlerinde CaO veya CaCO3 olarak boyutu 2 mm’nin 

altında olan toz katılmaktadır. Bu oran % 10-12 arasındadır. Düşük kalsiyum oranlı 

yemler tavuklarda yumurta verimini önemli ölçüde etkilemektedir. TSE’nin (Türk 

Standartları Enstitüsü) TS60 standartlarına göre, mermer tozu hayvan yemi olarak kabul 

edilmektedir. Buna göre bileşiminde en % 92 CaCO3 bulunan mermerler bu amaç için 

kullanılırlar. 

 

Boya Sanayi: Boya imalatında katkı maddesi olarak kullanılan kalsit (CaCO3), özellikle 

sulu boyalar için önemlidir. Bunun için 10 mikronun altında ve çok saf kalsit 

kullanılmaktadır. Kalsitin içindeki demir oksit oranı % 0,03’den az olması istenir. 

 

Yol Yapımında: Stabilizasyon malzemesi olarak yollarda kullanılır. Yol zeminindeki 

kil mineralleri ile birleşerek plastisite, genleşme ve kabarma katsayılarına etki eder. 

Ayrıca mıcır olarak da yol yapımında kullanılır. 
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Demiryolu Zemin Malzemesi: Demiryoluna sağlam bir zemin oluşturmak için 

öncelikle zemine balast denilen yeterli sağlamlıkta ve boyutlandırılmış granül taş 

döşenir. Böylece demiryolu üzerindeki yükler rahat bir şekilde karşılanırken, 

demiryolları yapım malzemeleri olan travers ve raylar suyun etkisinden korunmuş olur. 

 

Cam Sanayi: Magnezyum ve kalsiyumca zengin kireçtaşları kullanılır. Kalsiyumca 

zengin olan malzeme şişe ve pencere camı, magnezyumca zengin olanlar özel cam 

imalinde kullanılır. 

 

Kimya Sanayi: Karpit yapımında kullanılır. Karpit, elektrik fırınlarında kireçtaşı ve 

kok kömürlerinin şarjı sonucu elde edilir. Kok ile kireçtaşı % 40-60 arasındadır. Bu 

işlem için kullanılacak saf ve yüksek kalsiyumlu olmalıdır. 

 

Diğer Kullanım Alanları: Bu alanlar dışında; soda, refrakter malzeme, oto lastiği, 

patlayıcı malzeme imalatında, temizlik malzemeleri, haşere öldürücü ilaçlarda 

kullanılır. Ayrıca madencilikte; yeraltı işletmeleri, cüruf yapıcı, flotasyon, kalsine 

dolomit üretiminde kullanmaktadır (Görhan vd., 2008). 

 

 Eskişehir ili sanayi bakımından Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. 

Türkiye’de yer alan toplam sanayi işletmesi içerisinde sicil kayıtlarına göre % 0,8’lik 

bir orana sahiptir. Aynı zamanda sektörel çeşitlilik de oldukça fazladır. Eskişehir 

sanayinin sektörel bazda dağılımı incelendiğinde, Makine İmalat Sanayi toplam sanayi 

içinde firma sayısı yönünden %23,1 ile ilk sırada yer alırken, %12,4 ile Kimya ve 

Plastik Ürünler Sanayi ikinci sırada, %11,6’şarlık payla Gıda Sanayi ve Metal Eşya 

Sanayi üçüncü sırada yer almaktadırlar. Ayrıca seramik sanayi ile raylı sistemler sanayi 

Eskişehir sanayisinde ön plandadır. Bu kapsamda mermer atıklarının kara ve demir 

yolları yapımında, plastik, kimya ve çimento sanayinde, seramik sektöründe 

değerlendirilebileceği düşünülmektedir. İşletmede, mermer kesme işlemi sırasında açığa 

çıkan kırık mermer parçacıkları ise mozaik fabrikalarına satılarak değerlendirilebilir. 
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5.4 Mermer Fabrikasının Ekonomiklik Açısından Değerlendirilmesi 

 

 Mermer bloklarının, son ürün elde etmek üzere şekillendirildiği yerler olan 

mermer işleme tesislerinde amaç, mümkün olan en düşük maliyetle piyasa tarafından 

ihtiyaç duyulan miktarda ürünün üretilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda 

mermer işleme tesislerinde, işlemlerin verimli bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir 

(Ozcelik vd., 2004). Mermer sektöründe, mermer işleme safhasında yoğun miktarda 

enerji kullanılmaktadır. İşletmeler için verimlilik artışı sağlamanın ve artan maliyetleri 

azaltmanın dolayısıyla rekabet ortamında ön plana çıkmanın en etkin yolu, enerji 

tüketiminin azaltılmasından geçmektedir.  

 

 Dünyamızda iklim nedeni ile oluşan baskılar yanında, enerji kaynaklarının 

giderek yetersiz hale gelmesi ve aynı zamanda pahalılaşması, fosil kaynaklı enerji 

kullanımının azaltılmasını ve yerine alternatif enerji kaynakları kullanımına 

yöneltmiştir. Mermer işlenmesi sürecinde daha az enerji tüketen, daha verimli 

ekipmanlar kullanılması, süreç iyileştirme çalışmaları ve enerji geri kazanım yatırımları 

ile enerji miktarının azaltılması büyük önem kazanmıştır. Artmar Mermer İşletmesi de, 

daha az enerji tüketen modern üretim süreçleriyle enerji kullanımı kaynaklı emisyonları 

en aza indirmeyi amaçlamaktadır. 

 

 Mermer kesme işleminde en önemli maliyetlerden biri elektrik enerjisi 

giderleridir (Çınar, 2007). Artmar Mermer İşletmesi’ndeki son beş yıl içerisindeki 

yıllara göre enerji tüketimi kWh cinsinden Şekil 5.24’te gösterilmiştir. Elektrik gideri 

toplam maliyet içerisinde % 28,98’lik bir orana sahip olup, % 42’lik paya sahip işçilik 

giderlerinden sonra en fazla maliyet oluşturan bileşendir.  

 

Elektrik tüketiminin hangi süreçlerde daha yüksek olduğunun detaylıca 

incelenmesi gerekmektedir. Çizelge 5.7’de işletmede kullanılan makinelerin modelleri 

ve kWh cinsinden kurulu güç bilgileri verilmiştir.  
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 Şekil 5.24 Artmar Mermer İşletmesi’nin son beş yıllık enerji tüketim değerleri  

 

 

Çizelge 5.7 İşletmede kullanılan makinelerin kurulu güç değerleri 

 
Makine Tipi Marka Kurulu Gücü (kW) 

Katrak Toksel 132 

ST Kesim Makinesi Toksel 115 

Köprülü Kesme Toksel 30 

Kafa Kesme  Esmaş 9 

Yan Kesme Esmaş 45 

Yatay Yarma Esmaş 90 

Bantlı Silme ve Cilalama Pedrini 72 

Pah Kırma Toksel 12 

Epoksi Fırını Toksel 150 

 

 Makine bazında elektrik gideri eşitlik (2)’de verildiği gibi ifade edilebilir. 1,3 

katsayısı, kurulu gücü verilmiş elektrik motorlarının çektikleri tüketim değerini 

hesaplarken kullanılan bir değerdir (Chapman, 1991; Sarıoğlu vd., 2003).            

Çizelge 5.8’de makine bazında elektrik gideri işletme için hesaplanmıştır. Elektrik birim 

fiyatı 0,176422 TL/kWh olarak alınmıştır. 

 

E : Elektrik Gideri (TL/dakika) 

KG : Kurulu Güç (kW) 

EF : Elektrik Birim Fiyatı (TL/kWh) olmak üzere, 

( 1,3 )
60

KGx xEFE   (2) 
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Çizelge 5.8 İşletmede kullanılan makinelerin elektrik tüketim değerleri 

 
Makine Tipi Marka Elektrik Gideri (TL/dakika) 

Katrak Toksel 0,505 

ST Kesim Makinası Toksel 0,440 

Köprülü Kesme Toksel 0,115 

Kafa Kesme  Esmaş 0,034 

Yan Kesme Esmaş 0.172 

Yatay Yarma Esmaş 0,344 

Bantlı Silme ve Cilalama Pedrini 0,275 

Pah Kırma Toksel 0,046 

Epoksi Fırını Toksel 0,573 

 

 Elektrik giderleri incelendiğinde, en yüksek gideri epoksi fırını, katrak ve ST 

makinelerinin oluşturduğu görülmektedir. Blok mermer dilimleme işleminde kullanılan 

katrak ve ST makinelerinde düşey testere çevresel hızının, kesme hızının ve kesme 

derinliğinin uygun olarak seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Uygun kesme 

parametreleri belirlendiği takdirde, enerji tüketim miktarının azalmasına katkıda 

bulunacaktır. Özellikle testere çevresel hızının, enerji tüketiminde rolü büyüktür, çünkü 

testere dönüş hızının kayış kasnak yardımıyla yapılması veya kutup sayısının 

değiştirilerek devir ayarının yapılması en uygun enerji tüketimi açısından kritiktir. 

Gelişmiş eviriciler kullanılarak basit bir şekilde devir ayarı yapılabilir ve gelişmiş 

kontrol yöntemleri uygulanabilir (Dusun ve Çimen, 2010). Bu sayede kesilen mermer 

en uygun enerji tüketimi ile kesilir ve işletmeye işlem süresi ve maddi açıdan katkılar 

sağlar. Ayrıca Eskişehir ili şartları düşünüldüğünde güneş enerjisi gibi yenilenebilir 

enerji kaynaklarının diğer enerji kaynaklarıyla birlikte hibrit bir şekilde kullanımı enerji 

maliyetlerini düşürebilecektir. 
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6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

 

 Sürdürülebilir üretim, üretim ve hizmet sektörlerindeki iyileştirme ve 

sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına yönelik uygulamalar bütünüdür. Bütünsel önleyici 

bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre 

üzerindeki risklerin azaltılması hedeflenir.  

 

 Bu çalışmada sürdürülebilir üretim kapsamında, işletmelerin değerlendirilmesine 

yönelik sistematik bir yaklaşım önerilmiştir. Uygulamanın yapıldığı mermer işleme 

fabrikası için, öncelikle, üretim süreci ayrıntılı olarak incelenmiş, sürdürülebilir üretim 

uygulamaları; insan, çevre ve ekonomiklik boyutunda değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, 

gürültü ve toz ölçümleri gerçekleştirilmiştir. İşletmedeki mermer kesme makinelerinin 

kullanılmaları esnasında ortaya çıkan toz, yapılan ölçümler sonucunda en fazla 2,67 

mg/m³ olarak tespit edilmiş, bu değerin OSHA sınır değeri olan 5 mg/m³ sınır değerini 

aşmadığı tespit edilmiştir. İşletmede bütün makinelerin aynı anda çalıştırılarak yapılan 

gürültü ölçümlerinde ise ölçüm alınan noktalarda maruziyet sınır değerinin aşıldığı 

belirlenmiştir. TRIZ yöntemi, gürültü probleminin çözümünde insan faktörleri 

prensipleriyle birlikte kullanılmış; yapılan iyileştirmeler sonucunda gürültü düzeyinde 

ortalama % 7,2 iyileşme sağlanmıştır. İyileştirme sonrasında halen maruziyet sınır 

değeri üzerinde yer alan süreçler için manşonlu baret kullanımı tavsiye edilmiştir.  

 

 Yetersiz aydınlatmadan kaynaklanan kalite problemi çözümü için de TRIZ 

yönteminin uygulanması sırasında, öncelikle mevcut çelişkiler belirlenmiş, çelişkiler 

matrisinden hareketle önerilen çözümler, insan faktörleri açısından yorumlanmıştır. 

Yapılan düzenlemeler ile, kusurlu parça oranında % 5’lik bir azalma sağlanmıştır. 

Kusurlu parça oranı/operasyonel maliyet olarak hesaplanan ideallik ölçüsüne göre,       

% 5,5’luk bir iyileşme sağlanmıştır.  

 

 Seçim masalarında yaşanan yorgunluk probleminde ise uygulanan düzenlemeler 

sayesinde, göz yorgunlukları ve malzeme taşıma işlemleri sırasında oluşan kas 

yorgunluklarında azalma sağlanmıştır. İyileştirme öncesi ve sonrasında Cornell 
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Üniversitesi’nce geliştirilen yorgunluk anketi, çalışanlara uygulanmıştır. Ayrıca, üretim 

süresinde % 11’lik bir azalma elde edilmiştir.  

  

 Mermer kesme işlemi, yoğun miktarda su tüketimini gerektirmektedir ve oluşan 

atık suyun bertaraf edilmesinde arıtma tesisi kullanılmaktadır. Böylece, atık suyun geri 

kazanımı sağlanarak doğal kaynak kullanımında tasarrufa gidilmesi amaçlanmaktadır. 

Arıtma sonucunda oluşan kek malzeme, çevre sağlığı ve görüntü açısından önemli bir 

problemdir. Bu malzemenin ekonomiye kazandırılabilmesi için, kurutulan çamur, toz 

haline getirildikten sonra farklı alanlarda değerlendirilebilecektir. Eskişehir’de inşaat 

sektöründe; kara ve demir yolları yapımında, sıva harcı olarak, kireç üretiminde, hazır 

beton olarak ve çimento imalat alanında, plastik, kimya ve seramik sektörlerinde 

kullanım olanakları mevcuttur. İşletmede, mermer kesme işlemi sırasında açığa çıkan 

kırık mermer parçacıkları ise mozaik fabrikalarına satılarak değerlendirilebilir. Üretim 

sonrası oluşan mermer atıklarının tekrardan değerlendirilmesi ile hem ekonomik kazanç 

elde edilecek hem de hammadde kaybı azalacaktır. Çevre açısından ise çevre kirliliğinin 

önüne geçilecek ve yeni hafriyat alanlarının oluşması önlenecektir.  

 

 Toplam maliyet içerinde, enerji maliyetleri, işletmede kullanılan kesim 

makinelerinden dolayı büyük bir orana sahiptir. Mevcut makinelerin elektrik tüketimleri 

incelenmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının diğer enerji kaynaklarıyla birlikte 

kullanımı işletmeye önerilmiştir. İşletmede yapılan sürdürülebilir üretim uygulamaları 

yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucu olup, uygulamalar zaman kısıtı göz önünde 

bulundurularak bu tez çalışması kapsamıyla sınırlandırılmıştır.  

 

 Sürdürülebilir üretim kapsamında çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için 

önerilen yaklaşım, farklı mermer fabrikalarında da uygulanabilir. Daha yaşanabilir bir 

dünya için, üretim sistemlerinin sadece ekonomik boyutu değil, çevre ve insan hayatını 

da göz önünde bulundurarak tasarlanması ve iyileştirilmesi gerekir. Mermer 

fabrikasında gerçekleştirilen sürdürülebilir üretim değerlendirme çalışmasının, diğer 

sektörlere de örnek teşkil etmesi beklenmektedir.  
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Ek Açıklamalar-A 

 
 

40 BULUŞ PRENSİBİ 
 
 

1. Dilimlemek, bölmek, parçalamak 

A. Nesneyi bağımsız parçalara bölme, 

B. Nesnenin kolayca demonte olmasını sağlama, 

C. Bölünme ve parçalanma derecesini arttırma, 

2. Çıkarma, ayırma 

A. Bir nesneden müdahaleci bir parçayı veya özelliği ayırma ya da nesnenin 

sadece gerekli parçasını (veya özelliğini) bırakma, 

3. Lokal Kalite 

A. Bir nesnenin yapısını tek biçimliden çok biçimliye dönüştürme, dış çevreyi 

(veya dış etkileri) tek biçimliden çok biçimliye dönüştürme, 

B. Bir nesnenin her parçasının fonksiyonunun, gerçekleştirdiği işlem için en 

uygun şartlarda olması, 

C. Bir nesnenin her parçasının farklı ve yararlı bir fonksiyon yerine getirmesi, 

4. Asimetri 

A. Bir nesnenin şeklini simetrikten asimetriğe çevirme, 

         B. Eğer bir nesne asimetrikse asimetriklik derecesini arttırma, 

5. Kaynaştırma, birleştirme 

A. Paralel işlemleri yerine getirmek için aynı veya benzer nesneleri bir araya 

getirmek (veya birleştirmek), benzer veya aynı nesneleri monte etmek, 

B. İşlemleri bitişik ve paralel yapma, zaman içerisinde bir araya getirme, 

6. Evrensellik, genellik 

A. Bir parçanın veya nesnenin çoklu fonksiyonları yerine getirmesi; diğer 

parçalara olan ihtiyacı ortadan kaldırma, 

7. Birbirinin içine girebilme 

A. Bir nesneyi diğerinin içine yerleştirme, her nesneyi sırayla diğerinin içine 

yerleştirme, 

B. Bir parçanın diğerinin içindeki delikten geçmesi, 
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8. Ağırlık azaltma, dengeleme 

A. Bir nesnenin ağırlığını dengelemek için kaldırma sağlayan diğer nesnelerle 

birleştirilmesi, 

B. Bir nesnenin ağırlığını dengelemek için çevre ile etkileşim kurması (örnek 

olarak aerodinamik, hidrodinamik, yüzme kabiliyeti ve diğer kuvvetler), 

9. Başlangıçta eylemsizlik 

A. Eğer faydalı ve zararlı etkilerin her ikisi ile bir eylem yapılması gerekiyorsa, bu 

eylem yerine zararlı etkileri kontrol etmek üzere karşıt eylemlerin 

gerçekleştirilmesi, 

B. Bir nesnede daha sonradan bilinen istenmeyen gerilimlere karşı koymak üzere 

daha önceden gerilim yaratılması, 

10. Başlangıçta hareket 

A. Bir nesnede ihtiyaç duyulmadan gereken değişikliği kısmen veya tümden 

yerine getirme, 

B. Nesnelerin dağıtım için zaman kaybetmeden en uygun yerden eyleme 

geçebilmesi için önceden ayarlanması, 

11. Önceden güvenliliği sağlama 

A. Daha az güvenirliliği olan bir nesneyi dengelemek için acil durum araçları 

hazırlama, 

12. Alternatif potansiyellilik 

A. Potansiyel bir alanda konum değişikliğini kısıtlama (nesneyi yerçekimi 

ortamında kaldırma veya indirmeyi gerektirmeyecek şekilde işletme koşullarını 

değiştirme), 

13. Tersinden yapma 

A. Problemi çözmek için kullanılan eylemi tersine çevirme (örneğin bir nesneyi 

soğutmak yerine ısıtmak), 

B. Hareketli parçaları (veya dış çevreyi) sabitlemek, sabit parçalan hareketli hale 

getirmek, 

C. Nesneyi (veya süreci) tersine çevirme, 

14. Küresellik, eğrilik 
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A. Düz hatlı parçalar, yüzeyler, şekiller yerine, kavisli olanların kullanılması; düz 

yüzeylerden, küresel yüzeylere; küp şeklindeki parçalar yerine küre şeklindeki 

yapılara geçilmesi, 

B. Silindirler, toplar, helezonlar, kubbelerin kullanılması, 

C. Doğrusal hareketlerden dönen hareketlere doğru gidilmesi, merkezkaç 

kuvvetinin kullanılması, 

15. Dinamik 

A. Bir nesnenin, dış çevrenin veya sürecin özelliklerinin en iyi olmak üzere 

değişmesi veya en iyi çalışma alanı bulması için tasarlanması, 

B. Bir nesnenin birbirine göre hareket edebilir parçalara bölünmesi, 

C. Eğer bir nesne veya süreç katı ya da esnek değilse hareket edebilir ve 

uyarlanabilir olmasının sağlanması, 

16. Kısmi veya aşırı eylemler 

A. Eğer bir amacın % 100'ünü bir çözüm yöntemiyle başarmak zorsa, aynı 

yöntemi biraz az, biraz daha çok kullanarak, problemin daha kolay çözülebilir hale 

getirilmesi, 

17. Diğer boyut 

A. Bir nesneyi 2–3 boyutlu uzayda hareket ettirme, 

B. Nesnelerin tek katlı yerine çok katlı düzenlenmesi, 

C. Nesneyi eğmek, bir tarafına yatırmak, 

D. Bir alanın “diğer tarafını” kullanmak, 

18. Mekanik titreşim 

A. Nesnenin titreşmesini veya salınmasını sağlamak, 

B. Frekans arttırma, 

C. Bir nesnenin rezonans frekansını kullanma, 

D. Mekanik yerine piezo-elektrik titreştiricilerin kullanılması, 

E. Birleşmiş ultrasonik ve elektromanyetik olan salınımların kullanılması, 

19. Periyodik hareket 

A. Sürekli hareket yerine, periyodik hareket kullanılması, 

B. Eğer bir hareket periyodik ise periyot büyüklüğünü veya frekansını değiştirme, 

C. Farklı bir hareket elde etmek için itmeler arası duraklamaların kullanılması, 

20. Yararlı hareketlerin sürekliliği 
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A. Sürekli çalışmanın sürdürülmesi, bir nesnenin tüm parçalarının her zaman tam 

yükle çalışmasının sağlanması, 

B. Tüm boş, bir gelip bir giden hareket ve işleri elimine etmek, 

21. Acele etme 

A. Bir süreci veya belirli aşamalarını yüksek hızda götürmek, 

22. Zararı yarara dönüştürme (Limonları limonataya çevirmek) 

A. Olumlu bir etki elde etmek için zararlı etkileri (özellikle çevrenin zararlı 

etkilerini) kullanmak, 

B. Problemi çözmek için birincil zararlı etkiyi başka bir zararlı etki ekleyerek 

ortadan kaldırmak, 

C. Zararlı bir etkiyi daha fazla zararlı olmayacağı dereceye kadar genişletme, 

23. Geri-besleme 

A. Bir süreci veya eylemi geliştirmek üzere geri besleme sağlama, 

B. Eğer geri besleme kullanılıyorsa büyüklüğünü veya etkisini değiştirme, 

24. Aracı kullanma 

A. Aracı taşıyıcı bir parça veya aracı süreç kullanma, 

B. Bir nesneyi geçici olarak kolaylıkla çıkarılabilen bir diğeriyle birleştirme, 

25. Kendi kendine hizmet 

A. Bir nesnenin yardımcı faydalı fonksiyonlar yerine getirerek kendine hizmet 

etmesi, 

B. Atık kaynakların, enerji ve maddelerin kullanılması, 

26. Kopyalama 

A. Pahalı, kırılgan, uygun olmayan nesneler yerine, daha basit ve ucuz 

kopyalarının kullanılması, 

B. Bir nesnenin veya sürecin yerine görsel kopyalar kullanma, 

C. Eğer görsel kopyalar mevcutsa, kızıl ötesi veya ultraviyole kopyaları kullanma, 

27. Ucuz kısa ömürlü nesneler 

A. Pahalı olmayan bir nesneyi hizmet ömrü gibi bazı kaliteleri kabul edilebilir 

olan birden çok ucuz nesneyle değiştirme, 

28. Mekanik sistemin ikamesi 

A. Mekanik bir aracı duyumsal (optik, akustik, tat veya koku) araçlarla değiştirme, 
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B. Nesneyle etkileşmesi için elektrik, manyetik, elektromanyetik alanların 

kullanımı, 

C. Statik alanlardan hareket edebilir alanlara, yapısal olmayandan yapısal alanlara 

doğru değişim, 

D. Aktive edilmiş alan parçacıkları ile birleşen alanların kullanılması, 

29. Pnömatik ve hidrolik 

A. Katı parçalar yerine bir nesnenin gaz ve sıvı parçalarının kullanılması (hava 

yastığı, hidrostatik, sıvıyla doldurulmuş, vb.), 

30. Esnek kabuklar ve ince filmler 

A. 3 boyutlu yapılar yerine esnek kabuklar ve ince filmler kullanılması, 

B. Nesneyi esnek kabukları ve ince filmler kullanarak dış çevreden ayırmak, 

31. Gözenekli malzemeler 

A. Nesnenin gözenekli hale getirilmesi veya gözenekli maddeler eklenmesi, 

B. Eğer bir nesne gözenekliyse gözeneklerin faydalı bir fonksiyon yerine 

getirmesi, 

32. Renk değiştirme 

A. Nesnenin veya dış çevrenin renginin değiştirilmesi, 

B. Nesnenin veya dış çevrenin saydamlığının değiştirilmesi, 

33. Homojenlik 

A. Nesnelerin aynı malzemeden nesnelerle (veya benzer özellikli nesnelerle) 

etkileşime girmesi, 

34. Gözden çıkarma ve yeniden ele alma 

A. Bir nesnenin fonksiyonları yerine getirmiş olan parçalarını atmak veya işlem 

sırasını değiştirmek, 

B. Aksi şekilde nesnenin bir operasyonda tüketilen parçalarını saklamak, 

35. Parametre değişikliği 

A. Nesnenin fiziksel halinin değişmesi (gaz, sıvı, katı), 

B. Konsantrasyonunu veya yoğunluğunu değiştirme, 

C. Esneklik derecesini değiştirmek, 

D. Sıcaklığı değiştirmek, 

36. Hal geçişleri 

A. Hal geçişleri sırasındaki tabiat olaylarının kullanılması, 
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37. Isıl genleşme 

A. Malzemelerin ısıl genleşme ve büzülmelerinin kullanılması, 

B. Eğer termal genleşme kullanılıyorsa farklı genleşme katsayıları olan birçok 

malzemenin kullanılması, 

38. Kuvvetli oksitlendiriciler 

A. Normal havayı oksijen ile zenginleştirilmiş havayla değiştirme, 

B. Zenginleştirilmiş havayı, saf oksijen ile değiştirme, 

C. Radyasyonu iyonize etmek üzere hava ve oksijen açığa çıkarma, 

D. İyonize edilmiş oksijen kullanma, 

E. İyonize edilmiş oksijeni ozonla değiştirme, 

39. Eylemsiz atmosfer 

A. Normal çevreyi eylemsiz çevre ile değiştirme, 

B. Bir nesneye nötr parçalar veya eylemsiz ekler ekleme, 

40. Kompozit malzemeler 

A. Tek malzemeden, birçok parçadan oluşan kompozit malzemeye dönüşme. 
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Ek Açıklamalar-B 

 
 

ARTMAR MERMER A.Ş. UYGULAMA ÖNCESİ YERLEŞİM PLANI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

a 

b 

c 

d e f 

1,2,3,4 noktaları gürültü ölçümlerinin; a,b,c,d,e,f noktaları ise toz ölçümlerinin alındığı noktaları  

göstermektedir. 
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Ek Açıklamalar-C 

 
 

ARTMAR MERMER A.Ş. UYGULAMA SONRASI YERLEŞİM PLANI 
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Ek Açıklamalar-D 

 
 

UYGULANAN CORNELL ÜNİVERSİTESİ ANKETİ 
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Ek.1. Çelişkiler Matrisi 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 ---- -- 15,8,29,34 -- 29,17,38,34 -- 29,2,40,28 -- 2,8,15,38 8,10,18,37 10,36,37,40 10,14,35,40 1,35,19,39 28,27,18,40 5,34,31,35 -- 6,29,4,38 19,1,32 35,12,34,31 -- 12,36,18,31 6,2,34,19 5,35,3,31 10,24,35 10,35,20,28 3,26,18,31 1,3,11,27 28,27,35,26 28,35,26,18 22,21,18,27 22,35,31,39 27,28,1,36 35,3,2,24 2,27,28,11 29,5,15,8 26,30,36,34 28,29,26,32 26,35,18,19 35,3,24,37

2 -- ---- -- 10,1,29,35 -- 35,30,13,2 -- 5,35,14,2 -- 8,10,19,35 13,29,10,18 13,10,29,14 26,39,1,40 28,2,10,27 -- 2,27,19,6 28,19,32,22 19,32,35 -- 18,19,28,1 15,9,18,22 18,19,28,15 5,8,13,30 10,15,35 10,20,35,26 19,6,18,26 10,28,8,3 18,26,28 10,1,35,17 2,19,22,37 35,22,1,39 28,1,9 6,13,1,32 2,27,28,11 19,15,29 1,10,26,39 25,28,17,15 2,26,35 1,28,15,35

3 8,15,29,34 -- ---- -- 15,17,4 -- 7,17,4,35 -- 13,4,8 17,10,4 1,8,35 1,8,10,29 1,8,15,34 8,35,29,34 19 -- 10,15,19 32 8,35,24 -- 1,35 7,2,35,39 4,29,23,10 1,24 15,2,29 29,35 10,14,29,40 28,32,4 10,28,29,37 1,15,17,24 17,15 1,29,17 15,29,35,4 1,28,10 14,15,1,16 1,19,26,24 35,1,26,24 17,24,26,16 14,4,28,29

4 -- 35,28,40,29 -- ---- -- 17,7,10,40 -- 35,8,2,14 -- 28,1 1,14,35 13,14,15,7 39,37,35 15,14,28,26 -- 1,10,35 3,35,38,18 3,25 -- -- 12,8 6,28 10,28,24,35 24,26 30,29,14 -- 15,29,28 32,28,3 2,32,10 1,18 -- 15,17,27 2,25 3 1,35 1,26 26 -- 30,14,7,26

5 2,17,29,4 -- 14,15,18,4 -- ---- -- 7,14,17,4 -- 29,30,4,34 19,30,35,2 10,15,36,28 5,34,29,4 11,2,13,39 3,15,40,14 6,3 -- 2,15,16 15,32,19,13 19,32 -- 19,10,32,18 15,17,30,26 10,35,2,39 30,26 26,4 29,30,6,13 29,9 26,28,32,3 2,32 22,33,28,1 17,2,18,39 13,1,26,24 15,17,13,16 15,13,10,1 15,3 14,1,13 2,36,26,18 14,30,28,23 10,26,34,2

6 -- 30,2,14,18 -- 26,7,9,39 -- ---- -- -- -- 1,18,35,36 10,15,36,37 -- 2,38 40 -- 2,10,19,30 35,39,38 -- -- -- 17,32 17,7,30 10,14,18,39 30,16 10,35,4,18 2,18,40,4 32,35,40,4 26,28,32,3 2,29,18,36 27,2,39,35 22,1,40 40,16 16,4 16 15,16 1,18,38 2,35,30,18 23 10,15,17,7

7 2,26,29,40 -- 1,7,4,35 -- 1,7,4,17 -- ---- -- 29,4,38,34 15,35,36,37 6,35,36,37 1,15,29,4 28,10,1,39 9,14,15,7 6,35,4 -- 34,39,10,18 2,13,10 35 -- 35,6,13,18 7,15,13,16 38,39,34,10 2,22 2,6,34,10 29,30,7 14,1,40,11 25,26,28 25,28,2,16 22,21,27,35 17,2,40,1 29,1,40 15,13,30,12 10 15,29 26,1 29,26,4 35,34,16,24 10,6,2,34

8 -- 35,10,19,14 19,14 35,8,2,14 -- -- -- ---- -- 2,18,37 24,35 7,2,35 34,28,35,40 9,14,17,15 -- 35,34,38 35,6,4 -- -- -- 30,6 -- 10,39,35,34 -- 35,16,32,18 35,3 2,35,16 -- 35,10,25 34,39,19,27 30,18,35,4 35 -- 1 -- 1,31 2,17,26 -- 35,37,10,2

9 2,28,13,38 -- 13,14,8 -- 29,30,34 -- 7,29,34 -- ---- 13,28,15,19 6,18,38,40 35,15,18,34 28,33,1,18 8,3,26,14 3,19,35,5 -- 28,30,36,2 10,13,19 8,15,35,38 -- 19,35,38,2 14,20,19,35 10,13,28,38 13,26 -- 10,19,29,38 11,35,27,28 28,32,1,24 10,28,32,25 1,28,35,23 2,24,35,21 35,13,8,1 32,28,13,12 34,2,28,27 15,10,26 10,28,4,34 3,34,27,16 10,18 --

10 8,1,37,18 18,13,1,28 17,19,9,38 28,1 19,10,15 1,18,38,37 15,9,12,37 2,38,18,37 13,28,15,12 ---- 18,21,11 10,35,40,34 35,10,21 35,10,14,27 19,2 -- 35,10,21 -- 19,17,10 1,16,36,37 19,35,18,37 14,15 8,35,40,5 -- 10,37,36 14,29,18,36 3,35,13,21 35,10,23,24 28,29,37,36 1,35,40,18 13,3,36,24 15,37,18,1 1,28,3,25 15,1,11 15,17,18,20 26,35,10,18 36,37,10,19 2,35 3,28,35,37

11 10,36,37,40 13,29,10,18 35,10,36 35,1,14,16 10,15,36,28 10,15,38,37 6,35,10 35,24 6,35,36 36,35,21 ---- 35,4,15,10 35,33,2,40 9,18,3,40 19,3,27 -- 35,39,19,2 -- 14,24,10,37 -- 10,35,14 2,36,25 10,36,3,37 -- 37,36,4 10,14,36 10,13,19,35 6,28,25 3,35 22,2,37 2,33,27,18 1,35,16 11 2 35 19,1,35 2,36,37 35,24 10,14,35,37

12 8,10,29,40 15,10,26,3 29,34,5,4 13,14,10,7 5,34,4,10 -- 14,4,15,22 7,2,35 35,15,34,18 35,10,37,40 34,15,10,14 ---- 33,1,18,4 30,14,10,40 14,26,9,25 -- 22,14,19,32 13,15,32 2,6,34,14 -- 4,6,2 14 35,29,3,5 -- 14,10,34,17 36,22 10,40,16 28,32,1 32,30,40 22,1,2,35 35,1 1,32,17,28 32,15,26 2,13,1 1,15,29 16,29,1,28 15,13,39 15,1,32 17,26,34,10

13 21,35,2,39 26,39,1,40 13,15,1,28 37 2,11,13 39 28,10,19,39 34,28,35,40 33,15,28,18 10,35,21,16 2,35,40 22,1,18,4 ---- 17,9,15 13,27,10,35 39,3,35,23 35,1,32 32,3,27,16 13,19 27,4,29,18 32,35,27,31 14,2,39,6 2,14,30,40 -- 35,27 15,32,35 -- 13 18 35,24,30,18 35,40,27,39 35,19 32,35,30 2,35,10,16 35,30,34,2 2,35,22,26 35,22,39,23 1,8,35 23,35,40,3

14 1,8,40,15 40,26,27,1 1,15,8,35 15,14,28,26 3,34,40,29 9,40,28 10,15,14,7 9,14,17,15 8,13,26,14 10,18,3,14 10,3,18,40 10,30,35,40 13,17,35 ---- 27,3,26 -- 30,10,40 35,19 19,35,10 35 10,26,35,28 35 35,28,31,40 -- 29,3,28,10 29,10,27 11,3 3,27,16 3,27 18,35,37,1 15,35,22,2 11,3,10,32 32,40,25,2 27,11,3 15,3,32 2,13,25,28 27,3,15,40 15 29,35,10,14

15 19,5,34,31 -- 2,19,9 -- 3,17,19 -- 10,2,19,30 -- 3,35,5 19,2,16 19,3,27 14,26,28,25 13,3,35 27,3,10 ---- -- 19,35,39 2,19,4,35 28,8,35,18 -- 19,10,35,38 -- 28,27,3,18 10 20,10,28,18 3,35,10,40 11,2,13 3 3,27,16,40 22,15,33,28 21,39,16,22 27,1,4 12,27 29,10,27 1,35,13 10,4,29,15 19,29,39,35 6,1 35,17,14,19

16 -- 6,27,19,16 -- 1,40,35 -- -- -- 35,34,38 -- -- -- -- 39,3,35,23 -- -- ---- 19,18,36,40 -- -- -- 16 -- 27,16,18,38 10 28,20,10,16 3,35,31 34,27,6,40 10,26,24 -- 17,1,40,33 22 35,1 1 1 2 -- 25,34,6,35 1 20,10,16,38

17 36,22,6,38 22,35,32 15,19,9 15,19,9 3,35,39,18 35,38 34,39,40,18 35,6,4 2,28,38,30 35,10,3,21 35,39,19,2 14,22,19,32 1,35,32 10,30,22,40 19,13,39 19,18,36,40 ---- 32,30,21,16 19,15,3,17 -- 2,14,17,25 21,17,35,38 21,36,29,31 -- 35,28,21,18 3,17,30,39 19,35,3,10 32,19,24 24 22,33,35,2 22,35,2,24 26,27 26,27 4,10,16 2,18,27 2,17,16 3,27,35,31 26,2,19,16 15,28,35

18 19,1,32 2,35,32 19,32,16 -- 19,32,26 -- 2,13,10 -- 10,13,19 26,19,6 -- 32,3 32,3,27 35,19 2,19,6 -- 32,35,19 ---- 32,1,19 32,35,1,15 32 13,16,1,6 13,1 1,6 19,1,26,17 1,19 -- 11,15,32 3,32 15,19 35,19,32,39 19,35,28,26 28,26,19 15,17,13,16 15,1,19 6,32,13 32,15 2,26,10 2,25,16

19 12,18,28,31 -- 12,28 -- 15,19,25 -- 35,13,18 -- 8,35,36 16,26,21,2 23,14,25 12,2,29 19,13,17,24 5,19,9,35 28,35,6,18 -- 19,24,3,14 2,15,19 ---- -- 6,19,37,18 12,22,15,24 35,24,18,5 -- 35,38,19,18 34,23,16,18 19,21,11,27 3,1,32 -- 1,35,6,27 2,35,6 28,26,30 19,35 1,15,17,28 15,17,13,16 2,29,27,28 35,38 32,2 12,28,35

20 -- 19,9,6,27 -- -- -- -- -- -- -- 36,37 -- -- 27,4,29,18 35 -- -- -- 19,2,35,32 -- ---- -- -- 28,27,18,31 -- -- 3,35,31 10,36,23 -- -- 10,2,22,37 19,22,18 1,4 -- -- -- -- 19,35,16,25 -- 1,6

21 8,36,38,31 19,26,17,27 1,10,35,37 -- 19,38 17,32,13,38 35,6,38 30,6,25 15,35,2 26,2,36,35 22,10,35 29,14,2,40 35,32,15,31 26,10,28 19,35,10,38 16 2,14,17,25 16,6,19 16,6,19,37 -- ---- 10,35,38 28,27,18,38 10,19 35,20,10,6 4,34,19 19,24,26,31 32,15,,2 32,2 19,22,32,2 2,35,18 26,10,34 26,35,10 35,2,10,34 19,17,34 20,19,30,34 19,35,16 28,2,17 28,35,34

22 15,6,19,28 19,5,18,9 7,2,6,13 6,38,7 15,26,17,30 17,7,30,18 7,18,23 7 16,35,38 36,38 -- -- 14,2,39,6 26 -- -- 19,38,7 1,13,32,15 -- -- 3,38 ---- 35,27,2,37 19,1 10,18,32,7 7,18,25 11,10,35 32 -- 21,22,35,2 21,35,2,22 -- 35,32,1 2,19 -- 7,23 35,3,15,23 2 28,10,29,35

23 35,6,23,40 35,6,22,32 14,29,10,39 10,328,24 35,2,10,31 10,18,39,31 1,29,30,36 3,39,18,31 10,13,28,38 14,15,18,40 3,36,37,10 29,35,3,5 2,14,30,40 35,28,31,40 28,27,3,18 27,16,18,38 21,36,39,31 1,6,13 35,18,24,5 28,27,12,31 28,27,18,38 35,27,2,31 ---- -- 15,18,35,10 6,3,10,24 10,29,39,35 16,34,31,28 35,10,24,31 33,22,30,40 10,1,34,29 15,34,33 32,28,2,24 2,35,34,27 15,10,2 35,10,28,24 35,10,18,13 35,10,18 28,35,10,23

24 10,24,35 10,35,5 1,26 26 10,26 30,16 -- 2,22 26,32 -- -- -- -- -- 10 10 -- 19 -- -- 10,19 19,1 -- ---- 24,26,28,32 24,28,35 10,28,23 -- -- 22,10,1 10,21,22 32 27,22 -- -- -- 35,33 35 13,23,15

25 10,20,37,35 10,20,26,5 15,2,29 30,24,14,5 26,4,5,16 10,35,17,4 2,5,34,10 35,16,32,18 -- 10,37,36,5 37,36,4 4,10,34,17 35,3,22,5 29,3,28,18 20,10,28,18 28,20,10,16 35,29,21,18 1,19,26,17 35,38,19,18 1 35,20,10,6 10,5,18,32 35,18,10,39 24,26,28,32 ---- 35,38,18,16 10,30,4 24,34,28,32 24,26,28,18 35,18,34 35,22,18,39 35,28,34,4 4,28,10,34 32,1,10 35,28 6,29 18,28,32,10 24,28,35,30 --

26 35,6,18,31 27,26,18,35 29,14,35,18 -- 15,14,29 2,18,40,4 15,20,29 -- 35,29,34,28 35,14,3 10,36,14,3 35,14 15,2,17,40 14,35,34,10 3,35,10,40 3,35,31 3,17,39 -- 34,29,16,18 3,35,31 35 7,18,25 6,3,10,24 24,28,35 35,38,18,16 ---- 18,3,28,40 13,2,28 33,3 35,33,29,31 3,35,40,39 29,1,35,27 35,29,25,10 2,32,10,25 15,3,29 3,13,27,10 3,27,29,18 8,35 13,29,3,27

27 3,8,10,40 3,10,8,28 15,9,14,4 15,29,28,11 17,10,14,16 32,35,40,4 3,10,14,24 2,35,24 21,35,11,28 8,28,10,3 10,24,35,19 35,1,16,11 -- 11,28 2,35,3,25 34,27,6,40 3,35,10 11,32,13 21,11,27,19 36,23 21,11,26,31 10,11,35 10,35,29,39 10,28 10,30,4 21,28,40,3 ---- 32,3,11,23 11,32,1 27,35,2,40 35,2,40,26 -- 27,17,40 1,11 13,35,8,24 13,35,1 27,40,28 11,13,27 1,35,29,38

28 32,35,26,28 28,35,25,26 28,26,5,16 32,28,3,16 26,28,32,3 26,28,32,3 32,13,6 -- 28,13,32,24 32,2 8,28,32 6,28,32 32,35,13 28,6,32 28,6,32 10,26,24 6,19,28,24 6,1,32 3,6,32 -- 3,6,32 26,32,27 10,16,31,28 -- 24,34,28,32 2,6,32 5,11,1,23 ---- -- 28,24,22,26 3,33,39,10 6,35,25,18 1,13,17,34 1,32,13,11 13,35,2 27,35,10,34 26,24,32,28 28,2,10,34 10,34,28,32

29 28,32,13,18 28,35,27,9 10,28,29,37 2,32,10 28,33,29,32 2,29,18,36 32,23,2 25,10,35 10,28,32 28,19,34,36 3,35 32,30,40 30,18 3,27 3,27,40 -- 19,26 3,32 32,2 -- 32,2 13,32,2 35,31,10,24 -- 32,26,28,18 32,3 11,32,1 -- ---- 26,28,10,36 4,17,34,26 -- 1,32,35,23 25,1 -- 26,2,18 -- 26,28,18,23 10,18,32,39

30 22,21,27,39 2,22,13,24 17,1,39,4 1,18 22,1,33,28 27,2,39,35 22,23,37,35 34,39,19,27 21,22,35,28 13,15,39,18 22,2,37 22,1,3,35 35,24,30,18 18,35,37,1 22,15,33,28 17,1,40,33 22,33,35,2 1,19,32,13 1,24,6,27 10,2,22,37 19,22,31,2 21,22,35,2 33,22,19,40 22,10,2 35,18,34 35,33,29,31 27,24,2,40 28,33,23,26 26,28,10,18 ---- -- 24,35,2 2,25,28,39 35,10,2 35,11,22,31 22,19,29,40 22,19,29,40 33,3,34 22,35,13,24

31 19,22,15,39 35,22,1,39 17,15,16,22 -- 17,2,18,39 22,1,40 17,2,40 30,18,35,4 35,28,3,23 35,28,1,40 2,33,27,18 35,1 35,40,27,39 15,35,22,2 15,22,33,31 21,39,16,22 22,35,2,24 19,24,39,32 2,35,6 19,22,10 2,35,18 21,35,2,22 10,1,34 10,21,29 1,22 3,24,39,1 24,2,40,39 3,33,26 4,17,34,26 -- ---- -- -- -- -- 19,1,31 2,21,27,1 2 22,35,18,39

32 28,29,15,16 1,27,36,13 1,29,13,17 15,17,27 13,1,26,12 16,4 13,29,1,40 35 35,13,8,1 35,12 35,19,1,37 1,28,13,27 11,13,1 1,3,10,32 27,1,4 35,16 27,26,18 28,24,27,1 28,26,27,1 1,4 27,1,12,24 19,35 15,34,33 32,24,18,16 35,28,34,4 35,23,1,24 -- 1,35,12,18 -- 24,2 -- ---- 2,5,13,16 35,1,11,9 2,13,15 27,26,1 6,28,11,1 8,28,1 35,1,10,28

33 25,2,13,15 6,13,1,25 1,17,13,12 -- 1,17,13,16 18,16,15,39 1,16,35,15 4,18,39,31 18,13,34 28,13,35 2,32,12 15,34,29,28 32,35,40 32,40,3,28 29,3,8,25 1,16,25 26,27,13 13,17,1,24 1,13,24 -- 35,34,2,10 2,19,13 28,32,2,24 4,10,27,22 4,28,10,34 12,35 17,27,8,40 25,13,2,34 1,32,35,23 2,25,28,39 -- 2,5,12 ---- 12,26,1,32 15,34,1,16 32,26,12,17 -- 1,34,12,3 15,1,28

34 2,27,35,11 2,27,35,11 1,28,10,25 3,18,31 15,13,32 16,25 25,2,35,11 1 34,9 1,11,10 13 1,13,2,4 2,35 11,1,2,9 11,29,28,27 1 4,1 15,1,13 15,1,28,16 -- 15,10,32,2 15,1,32,19 2,35,34,27 -- 32,1,10,25 2,28,10,25 11,10,1,16 10,2,13 25,1 35,10,2,16 -- 1,35,11,10 1,12,26,15 ----- 7,1,4,16 35,1,13,11 -- 34,35,7,13 1,32,10

35 1,6,15,8 19,15,29,16 35,1,29,2 1,35,16 35,30,29,7 15,16 15,35,29 -- 35,10,14 15,17,20 35,16 15,37,1,8 35,30,14 35,3,32,6 13,1,35 2,16 27,2,3,35 6,22,26,1 19,35,29,13 -- 19,1,29 18,15,1 15,10,2,13 -- 35,28 3,35,15 35,13,8,24 35,5,1,10 -- 35,11,32,31 -- 1,13,31 15,34,1,16 1,16,7,4 ---- 15,29,37,28 1 27,34,35 35,28,6,37

36 26,30,34,38 2,26,35,39 1,19,26,34 26 14,1,13,16 6,36 34,26,6 1,16 34,10,28 26,16 19,1,35 29,13,28,15 2,22,17,19 2,13,28 10,4,28,15 -- 2,17,13 24,17,13 27,2,29,28 -- 20,19,30,34 10,35,13,2 35,10,28,29 -- 6,29 13,3,27,10 13,35,1 2,26,10,34 26,24,32 22,19,29,40 19,1 27,26,1,13 27,9,26,24 1,13 29,15,28,37 ---- 15,10,37,28 15,1,24 12,17,28

37 27,26,28,13 6,13,28,1 16,17,26,24 26 2,13,18,17 2,39,30,16 29,1,4,16 2,18,26,31 3,4,16,35 30,28,40,19 35,36,37,32 27,13,1,39 11,22,39,30 27,3,15,28 19,29,39,25 25,34,6,35 3,27,35,16 2,24,26 35,38 19,35,16 18,1,16,10 35,3,15,19 1,18,10,24 35,33,27,22 18,28,32,9 3,27,29,18 27,40,28,8 26,24,32,28 -- 22,19,29,28 2,21 5,28,11,29 2,5 12,26 1,15 15,10,37,28 ---- 34,21 35,18

38 28,26,18,35 28,26,35,10 14,13,17,28 23 17,14,13 -- 35,13,16 -- 28,1 2,35 13,35 15,32,1,13 18,1 25,13 6,9 -- 26,2,19 8,32,19 2,32,13 -- 28,2,27 23,28 35,10,18,5 35,33 24,28,35,30 35,13 11,27,32 28,26,10,34 28,26,18,23 2,33 2 1,26,13 1,12,34,3 1,35,13 27,4,1,35 15,24,10 34,27,25 ---- 5,12,35,26

39 35,26,24,37 28,27,15,3 18,4,28,38 30,7,14,26 10,26,34,31 10,35,17,7 2,6,34,10 35,37,10,2 -- 28,15,10,36 10,37,14 14,10,34,40 35,3,22,39 29,28,10,18 35,10,2,18 20,10,16,38 36,21,28,10 26,17,19,1 36,10,38,19 1 35,20,10 28,10,29,35 28,10,35,23 13,15,23 -- 35,38 1,35,10,38 1,10,34,28 18,10,32,1 22,35,13,24 35,22,18,39 35,28,2,24 1,28,7,10 1,32,10,25 1,35,28,37 12,17,28,24 35,18,27,2 5,12,35,26 ----  


