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ÖZET
Planlama UzmanlÕ÷Õ Tezi
Türkiye ømalat Sanayiinde Yeúil ømalatÕn Uygulanabilirli÷i: Makina ømalat
Sanayii Örne÷i
Naime Zerrin ÜSTÜNIùIK
Yeúil büyüme, çevresel riskleri ve ekolojik kÕtlÕklarÕ belirgin bir úekilde
azaltan, geliúmiú insan refahÕ ve sosyal eúitlikle sonuçlanan bir kavramdÕr. ømalat
sanayiinin ekonomi, çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ üzerinde büyük bir etkisi vardÕr. Yeúil
imalat, ürünün tüm yaúam döngüsü boyunca çevresel etkisini ve kaynak tüketimini
dikkate alan; olumsuz çevresel etkileri en aza indirirken, kaynak kullanÕm etkinli÷ini
en fazlalaútÕrmayÕ amaçlayan modern bir imalat yaklaúÕmÕdÕr.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ ülkemiz için yeni bir yaklaúÕm olan yeúil imalatÕn imalat
sanayinde ve özellikle makina sanayinde uygulanabilirli÷ini göstermektir. Bunun
yanÕ sÕra yeúil imalatÕn kaynak tasarrufu, atÕklarÕn bertarafÕ, girdi ikamesi gibi
yöntemlerle çevresel olumsuz etkileri azaltarak, verimlilik artÕúÕyla rekabet avantajÕ
yaratabilece÷ini vurgulamaktÕr. Böylece, ülkemiz imalat sanayiinde yeúil imalat
uygulamalarÕnÕn yaygÕnlaúmasÕ hedeflenmektedir.
Makina sanayi, imalat sanayinin di÷er sektörlerine kÕyasla daha az malzeme
ve enerji kullanmakta ve çevreye ve insan sa÷lÕ÷Õna daha az zarar vermektedir.
Ancak makina sanayiinin yenilikçi üretimlerin yapÕlabilmesine imkan sa÷lamasÕ,
geliúmiú teknolojilere ulaúabilmek için aracÕ olmasÕ, katma de÷eri yüksek ürünler
üretebilmesi gibi faktörlerle stratejik bir konuma sahip oldu÷undan yeúil imalat için
öncü bir sektör oldu÷u düúünülmektedir. Bu çalÕúmada kavramsal çerçeve, yeúil
imalatÕn faydalarÕ, kullanÕlabilecek politika araçlarÕ, makina sanayinin çevreye etkisi,
uluslararasÕ alanda ve ülkemizde mevzuat ve politikalar ile literatür ve uygulama
örneklerinden yararlanÕlarak sektörde yeúil imalatÕn uygulanabilirli÷i irdelenmiútir.
AyrÕca makina imalat sanayinde yeúil imalat fÕrsatlarÕ, enerji tasarruf potansiyeli
hesaplanarak ve anket çalÕúmasÕ uygulanarak araútÕrÕlmÕútÕr.
Sektörde üretim sürecindeki enerji kayÕplarÕnÕn önlenmesi yoluyla önemli
miktarda enerji maliyetinden tasarruf sa÷lanabilece÷i, iúletmelerde kaynak etkinli÷i,
ürün tasarÕmÕ ve enerji verimlili÷i gibi konularda çalÕúmalar yürütüldü÷ü ancak yeúil
imalat faaliyetleri konusunda uygulama düzeylerinin farklÕlaútÕ÷Õ belirlenmiútir.
ÇalÕúma bulgularÕndan yararlanÕlarak yeúil imalata geçiú için politika önerileri
geliútirilmiútir.
Anahtar Kelimeler: Yeúil büyüme, yeúil imalat, sanayinin çevre boyutu,
makina imalat sanayii.
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ABSTRACT
Planning Expertise Thesis
The Implementation of Green Manufacturing in Turkish Manufacturing
Industry: The Case of Machinery Industry
Naime Zerrin ÜSTÜNIùIK
Green growth is a concept that significantly reduces environmental risks and
ecological scarcities resulting in enhanced human welfare and social equity.
Manufacturing industry has a significant effect on economy, environment and human
health. Green manufacturing is a modern manufacturing mode that considers the
environmental effect and resource consumption through the whole life cycle of the
product. It aims maximizing resource efficiency while reducing negative
environmental impact.
The aim of this study is to show the applicability of a new approach for
Turkey, green manufacturing, in manufacturing industry especially in machinery
manufacturing. It is also emphasized that green manufacturing reduces
environmental negative effects through methods like resource savings, disposal of
wastes, substitution of inputs and creates competitive advantage by an increase in
productivity. Therefore diffusion of green manufacturing applications is targeted in
Turkish manufacturing industry.
Machinery industry is holding a strategic position in manufacturing industry
through allowing innovative production, mediating contemporary technologies and
manufacturing products with high value-added. It is thought that machinery industry
is a pioneering sector for green manufacturing despite harming environment and
human health less than other industries of manufacturing industry and being a sector
that consumes less material and energy. In this study, the applicability of green
manufacturing in machinery sector is examined through the conceptual framework,
benefits of green manufacturing, the policy tools, legislations and policies in
international area and in Turkey, the environmental effect of machinery industry and
literature review and case studies. In addition to that green manufacturing
opportunities is investigated by computing the energy savings potential and
conducting a survey study in machinery manufacturing industry.
It is determined that an important amount of energy cost can be saved through
avoiding energy losses in the manufacturing process. It is also shown that studies are
conducted by the firms in areas such as resource efficiency, product design and
energy efficiency but the application levels are differing in green manufacturing
activities.
Policy suggestions for green manufacturing transition are made by utilizing
the findings of the study.
Keywords: Green growth, green manufacturing, environment dimension of
industry, machinery manufacturing industry.
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Küçük ve Orta Ölçekli øúletmeleri Geliútirme ve Destekleme ødaresi
BaúkanlÕ÷Õ
LCA
Yaúam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis)
Metreküp
m3
MECS
ømalat Enerji Tüketim Anketi (Manufacturing Energy Consumption
Survey)
MøB
Makina ømalatçÕlarÕ Birli÷i
MMO
Makina Mühendisleri OdasÕ
Nace Rev.2 Avrupa Toplulu÷unda Ekonomik Faaliyetlerin østatistikî SÕnÕflamasÕ
(Nomenclature Générale des Activités Économiques dans les
Communautés Européennes)
Amonyak
NH3
NOx
Azot Oksit GazlarÕ
OECD
øktisadi øúbirli÷i ve KalkÕnma TeúkilatÕ (Organisation for Economic
Cooperation and Development)
OEM
Orjinal Parça Üreticileri (Original Equipment Manufacturers)
pm10
10 mikrometre çapÕndan küçük partiküller (particulate matter)
POMDER
Pompa Sanayicileri Derne÷i
RC
Sorumlu BakÕm (Responsible Care)
REACH
KimyasallarÕn KayÕt AltÕna AlÕnmasÕ, De÷erlendirilmesi, øzne Tabi
TutulmasÕ ve SÕnÕrlandÕrÕlmasÕna øliúkin Tüzük (Registration,
Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals)
RoHS
Belirli ZararlÕ Maddelerin KullanÕmÕnÕ KÕsÕtlama Direktifi (Restriction
of Hazardous Substances Directive)
SIC
Standart Sanayi SÕnÕflandÕrmasÕ (Standard Industry Classification)
SKS
Sürdürülebilir KalkÕnma Stratejisi
Kükürt dioksit GazÕ
SO2
SSP
Sürdürülebilir Sanayi PolitikasÕ
SÜT
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
TARMAKBøR TarÕm MakinalarÕ Birli÷i
TBtu
Trilyon øngiliz IsÕ Birimi (Trillion British Thermal Units)
TEEB
øúletme ve Giriúimlerde Ekosistemler ve Biyo-çeúitlili÷in Ekonomisi
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity in Business and
Enterprise)
tep
Ton Eúde÷er Petrol
TøM
Türkiye øhracatçÕlar Meclisi
TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli÷i
x

x

TTGV
TURSEFF
TÜBøTAK
TÜDOKSAD
TÜøK
UÇES
UNEP
UNESCAP
UNGDO
UNIDO
UNSTATS
WBCSD
WEEE

Türkiye Teknoloji Geliútirme VakfÕ
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman ProgramÕ
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraútÕrma Kurumu
Türkiye Döküm Sanayicileri Derne÷i
Türkiye østatistik Kurumu
Ulusal Çevre Stratejisi
Birleúmiú Milletler Çevre ProgramÕ
(United Nations Environment Programme)
Birleúmiú Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu
(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the
Pacific)
Birleúmiú Milletler Yeúil Sanayi KalkÕnma Örgütü
(United Nations Green Industry Development Organization)
Birleúmiú Milletler SÕnaî KalkÕnma TeúkilatÕ
(United Nations Industrial Development Organization)
Birleúmiú Milletler østatistik Bölümü
(United Nations Statistics Division)
Sürdürülebilir KalkÕnma için Dünya øú Konseyi
(World Business Council on Sustainable Development)
AtÕk Elektrikli ve Elektronik Ekipman Direktifi
(Waste Electrical and Electronics Equipment Directive)
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GøRøù
Günümüzde tüm ekonomileri önemli derecede etkileyen köklü bir dönüúüm
ve de÷iúim süreci yaúanmaktadÕr. Uzun yÕllar ekonomik kalkÕnma ve büyüme
stratejilerinin birço÷u do÷al sermayenin fazladan tükenmesi ve de÷ersizleúmesi
pahasÕna fiziksel, beúeri ve maddi sermayenin hÕzlÕ bir úekilde tüketilmesini
desteklemiú, do÷al kaynaklarÕ ve ekosistem dengesini gözardÕ etmiútir. Bu tür dünya
do÷al kaynak sto÷unu ço÷unlukla geri dönülemez úekilde tüketen kalkÕnma ve
büyüme yaklaúÕmlarÕnÕn hem úimdiki nesillerin refahÕ üzerinde zararlÕ etkileri hem de
gelecek nesiller için büyük riskleri bulunmaktadÕr. Son on yÕlda iklim, biyo-çeúitlilik,
akaryakÕt, gÕda, su ve küresel finansal sistemde olmak üzere ardÕúÕk krizler
yaúanmÕútÕr. Dünya ekonomisi iyileúme ve büyüme için çabalarken UluslararasÕ
Enerji AjansÕ (IEA) tarafÕndan yapÕlan tahminlere göre, fosil yakÕt talebi ve enerji
fiyatlarÕndaki artÕú süregelen bir ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ göstermektedir. Sürdürülebilirlik,
temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin fonksiyonlarÕnÕ, süreçlerini ve üretkenli÷ini
gelecekte de devam ettirebilme yetene÷i olarak algÕlanmaktadÕr. KaynaklarÕn sÕnÕrlÕ
olmasÕ sebebiyle ekonomik kalkÕnma açÕsÕndan sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ,
ekonomik faaliyetler sÕrasÕnda kaynak kullanÕmÕnda duyarlÕlÕ÷Õ gerektirmektedir.
20. yüzyÕlda dünya nüfusu 4 kat, ekonomik çÕktÕ 22 kat ve fosil yakÕt tüketimi
14 kat büyümüútür. Küresel nüfusun ve ekonomik faaliyetlerin artÕúÕ ile birlikte
çevresel sistemler daha fazla etkilenmektedir. 2050 yÕlÕnda 9 milyarlÕk dünya
nüfusunun enerji ve gÕda ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanmasÕ beklenmektedir. 2030 yÕlÕnda su
kÕtlÕ÷ÕnÕn artmasÕ sonucunda, 1 milyar kiúinin “daha vahim” su kÕtlÕ÷Õ olan alanlarda
yaúayaca÷Õ tahmin edilmektedir.
Ekonomik performansÕ de÷erlendirmede önemli bir ölçü olan GSYH
gelecekteki büyüme ile refah de÷iúimlerini tam olarak yansÕtmamaktadÕr. Nitekim
geçti÷imiz yÕllarda çÕktÕ arttÕ÷Õ halde birçok ülkede refah azalmaktadÕr. Büyüme
stratejilerinin ekosistemler gibi do÷al, e÷itim ve beceriler gibi beúeri, makina ve
ekipman gibi fiziksel ve fikirler ve yenilikçilik gibi insanÕn ilerlemesi için elzem olan
maddi olmayan varlÕklar dahil her tür sermayeyi dikkate almasÕ gerekmektedir.
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Dünya çapÕnda ekonomik büyümeye dayalÕ kaynak tüketimi ile iliúkili
çevresel baskÕya çözüm bulma arayÕúlarÕ yeúil ekonominin çevre ekonomisi
kapsamÕndan politika alanÕna geçiúine neden olmuútur. Maddi zenginli÷in, büyüyen
çevresel riskler, ekolojik kÕtlÕklar ve sosyal farklÕlÕklar u÷runa tercih edilmedi÷i yeni
bir ekonomik yapÕ yeúil ekonomi olarak tanÕmlanmaya baúlamÕútÕr.
Ekonomilerin yeúillenmesi büyümenin yeni motoru olarak görülmekte, bu
geçiúin sosyal refahÕn yanÕ sÕra uzun vadeli rekabetçilik için de faydalÕ olaca÷Õ
düúünülmektedir.
Yeúil ekonomi çevresel riskleri ve ekolojik kÕtlÕklarÕ belirgin bir úekilde
azaltan, artan insan refahÕ ve sosyal eúitlikle sonuçlanan bir kavram olarak
tanÕmlanmaktadÕr. Yeúil bir ekonomide, gelir ve istihdamdaki artÕú, karbon
emisyonlarÕnÕ ve kirlenmeyi azaltan, enerji ve kaynak etkinli÷ini hÕzlandÕran ve biyoçeúitlilik ve ekosistem hizmetlerinin kaybÕnÕ önleyen kamu ve özel yatÕrÕmlar
aracÕlÕ÷Õyla sa÷lanacaktÕr.
ømalat sanayiinin ekonomi, çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ üzerinde büyük bir etkisi
vardÕr. Ekosistemlerde do÷al dengeyi bozan ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan
ekolojik zararlar olarak tanÕmlanan çevre kirlili÷inin önemli bir bölümü sanayi
faaliyetleri sonucunda oluúmaktadÕr. ømalat sanayii, küresel elektrik kullanÕmÕnÕn
yaklaúÕk yüzde 35’inden, CO2 emisyonlarÕnÕn yüzde 20’den fazlasÕndan ve ana
hammadde tüketiminin yüzde 25’inden fazlasÕndan sorumludur.
Genel olarak literatürde üzerinde durulan noktalardan biri, özellikle Sanayi
Devrimi sonrasÕ dönemde ortaya çÕkan endüstrilerin do÷al kaynaklarÕ bilinçsiz bir
úekilde tükettikleri ve bu nedenle de sürdürülebilir olmadÕklarÕdÕr. Özellikle
toplumsal ve ekonomik refahÕn arttÕrÕlmasÕ amacÕyla sanayileúmeye yönelinmesi ve
böyle bir dönemde do÷al kaynaklarÕn ve çevrenin ikinci plana itilmesi bu noktada
oldukça etkili olmuútur.
Ancak artan çevre baskÕsÕyla birlikte imalat sanayii çok sayÕda çevresel
yükümlülüklere uymak zorunda kalmÕútÕr. Tüketiciler de çevre dostu yeúil ürünleri
tercih etmektedirler.
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Yeúil kelimesi çevre dostu farkÕndalÕ÷ÕnÕ ve/veya durumunu yansÕtmak için
kullanÕlÕrken, imalatÕn yanÕna eklendi÷inde, üretimin/ürünün çevre ve kaynaklar
üzerindeki etkisinin farkÕnda olan ve bu etkiyi genel etkinlik planlama ve kontrolüne
dâhil eden bir imalat yaklaúÕmÕnÕ tanÕmlamak için kullanÕlÕr. Sürdürülebilirlik bir
kavram, yeúil üretim ise bir metodoloji olarak ele alÕnÕrsa yeúil imalat için úu
tanÕmlama yapÕlabilir: Yeúil imalat çevresel etkileri minimize etmek için ürün
geliútirmede ve/veya sistem iúlemlerindeki tasarÕm ve mühendislik faaliyetlerine
sürdürülebilir bir yaklaúÕmdÕr. Yeúil imalat; tasarÕm, imalat, kullanÕm ve bertaraf gibi
tüm ürün hayat çevrimi boyunca çevresel emisyonlarÕ en aza indirgerken,
kaynaklardan yararlanmayÕ en fazlalaútÕrmanÕn iyi bir yolu olan ça÷daú bir imalat
úeklidir.
Yeúil imalatÕn baúlÕca amaçlarÕndan olan süreç veriminin artÕrÕlmasÕ, enerji,
do÷al kaynak ve malzeme kullanÕmÕnÕn azaltÕlmasÕ bir iúletmenin do÷rudan
karlÕlÕ÷ÕnÕ artÕracak sonuçlar do÷uracaktÕr.
Daha az enerji, do÷al kaynak ve hammadde kullanarak aynÕ fonksiyonu
yerine getiren ürünlerin üretilmesi de direkt olarak ürün maliyetinin düúmesi ve
kuruluú için karlÕlÕ÷Õn artmasÕ anlamÕna gelecektir.
UluslararasÕ alanda imalat aúamalarÕnda “daha yeúil” veya “çevre-dostu”
üretime geçiú için birçok düzenleme mevcuttur. DolayÕsÕyla yeúil imalat teknikleri
üreticiler için bir seçenekten ziyade gitgide bir zorunluluk halini almaktadÕr.
Genel nitelikteki politika ve hedeflerin ötesine geçebilmek, sektör ya da
faaliyet alanÕnda tüm yönleriyle inceleme yapmayÕ gerekli kÕlmaktadÕr. Çünkü imalat
sanayii sektörlerinin hepsi benzer yapÕ göstermemekte, farklÕ sektörler için farklÕ
yaklaúÕmlar gerekli olabilmektedir.
Bu çalÕúmanÕn amacÕ; yeúil imalatÕn kaynak tasarrufu, atÕklarÕn bertarafÕ, girdi
ikamesi gibi yöntemlerle çevresel olumsuz etkileri azaltan, verimlilik artÕúÕyla yenilik
ve büyük bir rekabet avantajÕ yaratan bir yaklaúÕm oldu÷unu göstermektir. Böylece
ülkemiz

imalat

sanayinde

yeúil

üretim

hedeflenmektedir.
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uygulamalarÕnÕn

yaygÕnlaúmasÕ

ÇalÕúmada bu anlamda imalat sanayinin çevre ile karúÕlÕklÕ etkileúimi
irdelenmiú, makina imalat sanayinde yeúil imalatÕn uygulanabilirli÷i araútÕrÕlmÕútÕr.
ÇalÕúmanÕn birinci bölümünde küresel ölçekte sanayinin yarattÕ÷Õ çevresel
etkiler incelenmiú; sürdürülebilir kalkÕnma yaklaúÕmÕ, sürdürülebilir üretim ve
tüketim, yeúil büyüme, yeúil imalat kavramlarÕ ve yeúil imalatÕn ana araçlarÕ
açÕklanmÕútÕr.
økinci bölümde literatür ve uluslararasÕ uygulama örneklerinden de
yararlanarak, imalat sanayinin yeúil imalata geçmesini gerektiren etkenler, yeúil
imalata geçiúle birlikte elde edebilecek yararlar ve bu geçiúi sa÷layacak politika
araçlarÕ özetlenmiútir.
Üçüncü bölümde ülkemizde imalat sanayinin ve özellikle makina imalat
sanayinin önemi ortaya konularak, bunlarÕn çevreye olan etkileri irdelenmiú ve yeúil
imalatÕn makina sektöründe nasÕl uygulanabilece÷i literatür ve uygulama örne÷iyle
açÕklanmÕútÕr.
Dördüncü bölümde kavram olarak ulusal mevzuatÕmÕzda yer almamakla
birlikte ana unsurlarÕ mevzuatÕmÕzda yer alan yeúil imalata iliúkin hukuki çerçeve ve
politika belgeleri irdelenmiútir.
Beúinci bölümde makina imalat sanayinin yeúil imalat potansiyelini ortaya
koymak üzere sektörün üretim girdileri ve enerji maliyetinden tasarruf imkânlarÕ
analiz edilmiú, anket çalÕúmasÕ uygulanarak makina imalat sanayindeki yeúil imalat
uygulamalarÕ ve bunlarÕn sektörün rekabet gücüne etkileri araútÕrÕlmÕútÕr.
AltÕncÕ bölüm olan de÷erlendirme ve öneriler bölümünde yeúil imalatÕn
hayata geçirilmesine yönelik önerilerde bulunulmuú, sonuç bölümünde ise
çalÕúmanÕn saptadÕ÷Õ temel olgular belirtilmiútir.
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1. SANAYøNøN ÇEVRE BOYUTU
1.1. Sanayi ve ømalat Sanayii KaynaklÕ Çevre Kirlili÷i
Sanayi,

toplumlarÕn

refah

düzeyinin

yükselmesinde

ve

istihdam

yaratÕlmasÕnda, ülkelerin sosyal ve ekonomik geliúmesinde çok önemli bir role
sahiptir. UluslararasÕ ÇalÕúma Örgütü (International Labour Organization-ILO)
verilerine göre 2009 yÕlÕnda madencilik ve inúaat sanayii ile birlikte imalat sanayii
küresel istihdamÕn yüzde 23’ünü oluúturmuú ve 660 milyon iú yaratmÕútÕr. ømalat
sanayii içinde kimya, demir-çelik ve ka÷Õt sanayileri en yüksek geliri yaratÕrken;
tekstil ve ana metal sektörleri en yüksek istihdamÕ yaratmaktadÕr. Bu sektörlerin
imalat sanayi istihdamÕ içindeki payÕ yüzde 20-25’tir (UNEP, 2011:250). Makina
sanayii bu sektörlerin hepsine girdi veren lokomotif bir sektördür.
Sanayileúme denilince akla ilk olarak üretim yapmak yani kaynak tüketmek
gelmektedir. Sanayide girdi olarak büyük oranda do÷al kaynaklardan sa÷lanan
hammaddeler kullanÕlmaktadÕr. BazÕ ara ürünler ve tüketim sonrasÕ geri kazanÕlan
artÕklardan da yararlanÕlmaktadÕr (TBMM, 2008:129). ømalat sanayii ana hammadde
tüketiminin yüzde 25’inden fazlasÕndan sorumludur.
ømalat sanayinin ekonomi, çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ üzerinde büyük bir etkisi
vardÕr. Ekosistemlerde do÷al dengeyi bozan ve insan faaliyetlerinden kaynaklanan
ekolojik zararlar olarak tanÕmlanan çevre kirlili÷inin önemli bir bölümü sanayi
faaliyetleri sonucu oluúmaktadÕr. Genel olarak literatürde üzerinde durulan
noktalardan biri, özellikle Sanayi Devrimi sonrasÕ dönemde ortaya çÕkan
endüstrilerin do÷al kaynaklarÕ bilinçsiz bir úekilde tükettikleri ve bu nedenle de
sürdürülebilir olmadÕklarÕdÕr. Özellikle toplumsal ve ekonomik refahÕn artÕrÕlmasÕ
amacÕyla sanayileúmeye yönelinmesi ve böyle bir dönemde do÷al kaynaklarÕn ve
çevrenin ikinci plana itilmesi bu noktada oldukça etkili olmuútur.
Enerji yo÷unlu÷u sanayinin sektörlerine göre farklÕlÕk göstermektedir. Bu
kapsamda imalat sanayii sektörleri üç gruba ayrÕlmaktadÕr (UNIDO Industrial
Development Report, 2011:29,64):
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x

Yo÷un enerji kullananlar: Ana metal, metalik olmayan mineraller, kimya
ve kimyasal ürünler sanayileri gibi süreç sektörleri küresel olarak en
yo÷un enerji kullanan sektörlerdir. 1995-2008 döneminde yaratÕlan her
1000 dolarlÕk katma de÷er baúÕna ortalama olarak enerji kullanÕmÕ ana
metal sanayiinde 1,6, metalik olmayan minerallerde 0,9 ve kimya
sanayinde 0,6 ton eúde÷er petrol (tep) tüketilmiú olup, bu de÷erlerin üçü
de sanayi için dünya ortalamasÕ olan 0,35’in üzerindedir. Bu sektörler
aynÕ zamanda toplam girdi maliyetleri içerisinde en yüksek enerji
maliyeti payÕna sahiptir.

x

Az enerji yo÷un olanlar: Dünya ortalamalarÕ 1000 dolar imalat sanayi
katma de÷eri baúÕna 0,06-0,07 tep ile makina ve ulaútÕrma ekipmanlarÕ
gibi

kesikli

üretim

sektörleridir.

Bu

sektörlerde

enerji,

girdi

maliyetlerinin ufak bir kÕsmÕnÕ oluúturur. Büro ve hesaplama makinalarÕ
(bilgisayar, iletiúim ekipmanlarÕ), makina ve ekipman (güç ve takÕm
tezgâhlarÕ, genel ve özel amaçlÕ makinalar, tarÕm ve endüstriyel
ekipmanlar), elektrikli makina (motorlar, elektrikli ekipman ve aletler),
radyo ve televizyon (tüketici elektroni÷i) ve motorlu taúÕtlar (yolcu ve
ticari taúÕtlar, parça ve aksamlarÕ) gibi kesikli ürün üreten bu sektörlerde
ortalama enerji maliyet oranÕ yüzde 0,7-3,2 aralÕ÷Õnda olup daha düúüktür
(Yine de döküm iúlemleri gibi bazÕ alt sektörler yüksek enerji
yo÷unlu÷una sahiptir). Bu sektörler yüksek hacimde çÕktÕ üretmekte ve
genellikle otomasyonlu ve çok aúamalÕ üretim süreçleri kullanmaktadÕr.
Sermaye ve emek yo÷undurlar, ekipman üretim maliyetleri içinde en
yüksek payÕ oluúturur ve ölçek ekonomisi karlÕlÕk için önemlidir.
x

Ara düzeyde enerji yo÷unlar: Bunlar petrokimyasallar, kâ÷Õt, hamur ve
basÕm, a÷aç ve a÷aç ürünleri (1000 dolar katma de÷er baúÕna 0,3 tep),
gÕda ve tütün ve deri ve tekstil (1000 dolar katma de÷er baúÕna 0,2 tep)
sektörleridir. Teknolojik ve ekonomik olarak, bu sektörler süreç
sektörleri (içecek veya kâ÷Õt ve hamur) ve kesikli ürün sektörlerinin
(giyim, ayakkabÕ ve mobilya) karakteristiklerini birleútirirler.
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Tablo 1.1’de ülke gruplarÕ ve sektörlere göre enerji maliyetlerinin toplam
sanayi girdi maliyetleri içindeki payÕ verilmektedir.
Tablo 1.1. Enerji Maliyetlerinin Toplam Sanayi Girdi Maliyetleri øçindeki PayÕ,
Sektör BazÕnda, 2011
(Yüzde)
Sektör

Tüm

Geliúmiú

Ülkeler

Ülkeler

Geliúmekte
Olan
Ülkeler

HÕzlÕ
Geliúmekte
Olan Ülkeler
Grubu1

Süreç sektörleri
Rafine petrol ve nükleer yakÕt

61,6

59,4

70,6

68,4

Metalik olmayan mineral ürünler

11,8

7,2

12,7

6,5

Ana metal

7,3

5,8

8,3

9,9

Kimyasal ve kimyasal ürünleri

3,9

4,9

3,5

10,0

Di÷er ulaúÕm ekipmanlarÕ

3,2

1,3

5,6

2,4

øúlenmiú metal ürünleri

2,4

2,5

2,4

5,1

Makina ve ekipman

2,0

1,4

2,7

4,0

TÕbbi cihaz ve optik ürünler

1,8

1,3

3,0

1,7

Elektrikli cihaz ve teçhizat

1,5

1,7

1,4

2,2

Radyo ve televizyon

1,4

1,2

1,6

1,3

Motorlu taúÕtlar

1,1

1,0

1,6

1,2

Büro ve hesaplama makinalarÕ

0,7

0,6

2,0

0,9

Lastik ve plastik ürünleri

5,3

3,4

6,8

7,8

Ka÷Õt, hamur ve baskÕ

3,2

3,6

2,9

4,0

A÷aç ürünleri

3,0

2,4

3,5

4,2

Tekstil ve deri

3,0

2,3

3,3

2,5

GÕda ve tütün

2,3

1,7

2,5

1,9

Di÷er imalatlar

2,0

1,3

2,8

3,2

12,3

6,1

17,5

8,9

3,6

2,5

4,3

4,8

Kesikli imalat sektörleri

Birleúik sektörler

Toplam
Rafine petrol hariç
Not: 50 ülke için enerji maliyetlerini içermektedir.
1. Brezilya, Çin, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika.

Kaynak: UNIDO Industrial Development Report, 2011:69.

UluslararasÕ Enerji AjansÕ (International Energy Agency-IEA), dünya
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GSYH’nÕn 2010-2050 arasÕnda dört katÕna çÕkaca÷ÕnÕ ve imalatÕn 2050’de GSYH’nÕn
yüzde 27,6’sÕna ve küresel istihdamÕn yüzde 24,2’sine katkÕ sa÷layaca÷ÕnÕ
öngörmektedir. DahasÕ e÷er petrol kullanÕmÕnÕn zirvesi IEA’nÕn varsayÕmÕndan daha
erken gerçekleúirse, küresel ekonomik büyüme hÕzÕ IEA’nÕn öngörüsünden çok daha
düúük olabilecektir. Halen enerji yo÷un olan imalat sanayi iúletmeleri, küresel enerji
kullanÕmÕn üçte birini ve toplam dünya emisyonlarÕnÕn yüzde 25’ini (6,7 Gt-Gigaton)
oluúturmaktadÕr. Sanayi sektöründe fosil yakÕt (tüketimi) kaynaklÕ CO2 emisyonlarÕ
1970’den bu yana yüzde 30 artÕúla 2007’de 3,8 Gt olmuútur. Özellikle kömürün artan
tüketimine ba÷lÕ olarak bu artÕúlarÕn devam etmesi ve alÕúÕlagelmiú iú yapmanÕn
(Business As Usual-BAU) devamÕ halinde CO2 emisyonlarÕnÕn 2030’da 5,7 Gt ve
2050’de 7,3 Gt’a ulaúmasÕ beklenmektedir. Hava kirlili÷ine ba÷lÕ sa÷lÕk sorunlarÕnÕn
yüzde 17’si imalat sanayii kaynaklÕdÕr (UNEP, 2011:270).
2004 yÕlÕnda küresel endüstriyel sera gazÕ emisyonlarÕnÕn yüzde 76’sÕnÕ 7
sektör oluúturmuútur. Bu sektörler; kimya ve petrokimya (yüzde 23), çimento (yüzde
18), demir ve çelik (yüzde 15), demir dÕúÕ metaller (yüzde 7), makina (yüzde 5), gÕda
ve tütün (yüzde 5) ve ka÷Õt, hamur ve basÕmdÕr (yüzde 5) (Baumert, Herzog and
Pershing, 2005: UNIDO’dan 2011:64).
Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu çÕkan gazlarÕn içerdi÷i
genel kirleticiler ile sanayinin úekli ve türüne göre organik ve inorganik di÷er
kirleticilerden kaynaklanan endüstriyel hava kirlili÷i, sanayiden çÕkan atÕk gazlarÕn
arÕtÕlmadan atmosfere verilmesi, sanayi tesislerinde kullanÕlan düúük nitelikli fosil
kaynaklÕ yakÕtlar ve yetersiz üretim yönetiminden dolayÕ ortaya çÕkmaktadÕr.
Endüstriyel üretim için 1970’de 203 km3 olan su kullanÕmÕ miktarÕnÕn
2030’da 1.465 km3 ve 2050’de 2.084 km3’e ulaúmasÕ beklenmektedir. Toplam su
talebinin bir yüzdesi olarak endüstriyel suyun 1970’de yüzde 9,4’ten 2030’da yüzde
22 ve 2050’de yüzde 25,6’ya çÕkmasÕ beklenmektedir (UNEP, 2011:270).
Sanayinin üretim faaliyetleri sonucu ortaya çÕkan, insan sa÷lÕ÷Õ ve çevreye
zarar verecek úekilde do÷rudan veya dolaylÕ biçimde alÕcÕ ortama verilmesi sakÕncalÕ
olan her türlü madde olarak tanÕmlanan atÕklar da çevre sorunlarÕna yol
açabilmektedir. Önemli miktarda endüstriyel atÕk su boúaltan sanayi sektörleri; gÕda,
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içki, maden, cam, tekstil, petrol, deri, kâ÷Õt, kimya, otomotiv sanayileri ile sanayi
bölgeleri, metalürji tesisleri ve di÷er endüstriyel nitelikli atÕk su deúarj eden
tesislerdir.
Endüstrinin toprak kirlenmesine yol açan önemli unsurlarÕndan bir tanesi yer
seçimi kriterlerine uymakta özen gösterilmemesidir. Endüstriyel faaliyetler, termik
santraller, egzos ya da ÕsÕnma kökenli kirletici gazlarÕn yol açtÕ÷Õ hava kirlili÷i
topra÷Õn ekolojik yapÕsÕna etki etmektedir. Hammaddesi toprak olan sanayi türlerinin
topra÷a olumsuz etkisi bulunmakta, toprak kaybÕna neden olmaktadÕr. Endüstride
kullanÕlan hammaddelerin büyük bir kÕsmÕ yer altÕ kaynaklarÕndan sa÷lanmaktadÕr.
Bu durum ise arazi ve çevre bozulmalarÕnÕ daha da yaygÕnlaútÕrmaktadÕr.
Sanayileúme sorunlarÕ içinde giderek daha fazla önem kazanan gürültü
kirlili÷i, dünya ülkelerinin ve AB’nin mücadele alanÕna girmiú ve uluslararasÕ
boyutta gürültüyü önlemeye yönelik çalÕúmalar hÕz kazanmÕútÕr.
Sanayileúme yukarÕda açÕklanan önemli çevre sorunlarÕna yol açmakla
birlikte, sanayi sektörü, üretim faaliyetleri içinde, yeni teknolojiler geliútirerek ve
uygulayarak, kaynaklarÕn daha akÕlcÕ kullanÕlmasÕnda ve çevre ile uyumlu geliúmenin
sa÷lanmasÕnda önemli bir iúleve sahiptir. Sanayi, sürdürülebilir kalkÕnma sürecinde,
ekonomik geliúme ile çevre koruma arasÕnda çatÕúan de÷il, ortaklaúa bir amacÕ
paylaúan bir düúünceye sahip olmalÕdÕr. (Özer, 2007:20-21).
1.2. Sürdürülebilir KalkÕnma KavramÕnÕn Gündeme Geliúi
Roma Kulübü’nün 1972 yÕlÕnda Büyümenin SÕnÕrlarÕ baúlÕ÷Õyla yayÕnladÕ÷Õ
rapor; ekonomik büyüme hedefinin çevre kirlenmesi ve ekolojik sistemin do÷al
dengelerinin bozulmasÕyla sonuçlanacak etkileri oldu÷unu ileri sürerek ekonomik
büyüme ve çevrenin korunmasÕ öncelikleri arasÕnda bir seçim yapÕlmasÕ zamanÕnÕn
geldi÷ini çarpÕcÕ bir biçimde vurgulamÕútÕr (Meadows vd., 1972: Da÷demir’den
2005:50).
1980 tarihli Brand Komisyonu Raporu ise çevre sorunlarÕyla mücadelenin
ekonomik

maliyetlerinin

büyüklü÷ü

karúÕsÕnda,

kirlilikteki

sorumlulu÷un

sanayileúmiú ülkelerde mi, yoksa yoksul ülkelerde mi oldu÷u konusunun tartÕúÕldÕ÷Õ
bir dönemde yayÕnlanmÕútÕr. Rapor çevre sorunlarÕ karúÕsÕnda ortak eylem eksikli÷ine
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iúaret etmiú ve geliúmiú ülkelerin çevre kirlenmesini önlemek amacÕyla yoksul
ülkelerin ekonomilerine yardÕmda bulunmalarÕ gerekti÷ini vurgulayarak yeni bir
tartÕúma baúlatmÕútÕr (Brandt, 1980: Da÷demir’den 2005:51). Ekonomik büyüme
önceli÷i ile çevrenin korunmasÕ önceliklerinin uyumlaútÕrÕlmasÕ aúamasÕnda bir
önemli adÕm da Dünya Çevre ve KalkÕnma Komisyonu tarafÕndan 1987 yÕlÕnda
yayÕnlanan Ortak Gelece÷imiz baúlÕklÕ Rapor'la atÕlmÕútÕr (World Commission on
Environment and Development, 1987: Da÷demir’den 2005:51). Rapor’da, gelecek
kuúaklarÕn kendi gereksinmelerini karúÕlama olanaklarÕnÕ sÕnÕrlamadan bugünkü
gereksinmelerin karúÕlanabilece÷i, çevresel dengeleri de gözeten bir büyüme modeli
ile sürdürülebilir kalkÕnmanÕn baúarÕlabilece÷i vurgulanmÕútÕr. Sürdürülebilir
kalkÕnma hedefinin nasÕl gerçekleútirilebilece÷i konusu, 1992 yÕlÕnda Rio de
Janerio’da toplanan ve Yeryüzü Zirvesi olarak da bilinen Birleúmiú Milletler Çevre
ve KalkÕnma KonferansÕ gündeminde uluslararasÕ düzeyde tartÕúÕlmÕútÕr. KonferansÕ
takip eden dönemde çevresel düzenlemelerin ekonomik büyüme ve istihdam
olanaklarÕ yaratÕlmasÕ gibi ekonomik önceliklerle nasÕl uyumlaútÕrÕlabilece÷i konusu
tartÕúÕlmaya baúlanmÕútÕr (Da÷demir, 2005:50-51).
1992’de Rio de Janerio’da gerçekleútirilen “Birleúmiú Milletler Çevre ve
KalkÕnma KonferansÕ”nda benimsenen belgelerden biri olan Gündem 21 eylem
planÕnÕn “øú DünyasÕ ve Sanayi” bölümünde sanayicilerin iúletmelerinde ve üretim
süreçlerinde, çevreye en az olumsuz etkide bulunan politika ve çevreye duyarlÕ
teknolojileri geliútirmesi önerilmiútir. (Özer, 2007:21).
BM Sürdürülebilir KalkÕnma Komisyonu’nun 1997 yÕlÕnda gerçekleútirdi÷i
toplantÕda “Sürdürülebilir Sanayileúme” hususunda özellikle kalkÕnma hedeflerini
henüz tamamlamamÕú olan ülkeler için teknolojik yenilenme ile eko-verimlili÷in
artÕrÕlmasÕ, sürdürülebilirlik yaklaúÕmÕnÕn uygulanmasÕnda önemli adÕmlar olarak
kabul edilmektedir. Bu uygulama araçlarÕnÕn, henüz çevresel bozulmanÕn son
noktalarÕna ulaúmamÕú ülkelerin, “iyileútirici” yaklaúÕmdan ziyade “önleyici”
yaklaúÕmÕ benimsemeleri beklenmektedir (Saner, 2002:3).
1993 yÕlÕnda yürürlü÷e giren Maastricht AntlaúmasÕ ile sürdürülebilir geliúme
kavramÕ kullanÕlmÕú, çevrenin korunmasÕ ilkesi ilk kez açÕk olarak AB hedefleri
kapsamÕna alÕnmÕútÕr. AB Sürdürülebilir KalkÕnma Stratejisi (SKS) 2009
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revizyonunda, Avrupa Komisyonu sürdürülebilir kalkÕnmanÕn “düúük karbonlu, bilgi
tabanlÕ ve kaynak etkin ekonomi” ile ba÷lantÕlÕ oldu÷unu beyan etmiútir (TBMM,
2008:176).
2008 yÕlÕnÕn ikinci yarÕsÕnda ABD’nin finans sektöründe ortaya çÕkan krizin
olumsuz etkileri Avrupa Birli÷i’nde de büyük ölçüde hissedilmiú ve Euro AlanÕ 2009
yÕlÕnda yüzde 4,1 oranÕnda küçülerek tarihindeki en büyük daralmayÕ yaúamÕútÕr.
Ekonomik krizin etkileri ile mücadele sürecinde üye devletlere destek olmaya ve
Birli÷i gelecek on yÕla hazÕrlamaya yönelik olarak kabul edilen Avrupa 2020
Stratejisi kapsamÕnda 2020 yÕlÕna kadar gerçekleútirilmesi gereken hedefler arasÕnda
“Sera gazÕ emisyonunun azaltÕlmasÕ, yenilenebilir enerji kaynaklarÕ ile enerji
verimlili÷inin artÕrÕlmasÕ için belirlenen hedefin tutturulmasÕ” da yer almaktadÕr. Bu
durum Birli÷in çevre konusundaki hassasiyetini devam etti÷inin göstergesidir.
Ülkemizin de taraf oldu÷u Dünya Ticaret Örgütü Kuruluú AnlaúmasÕ,
"Uruguay Round" görüúmeleri sonucunda Ocak 1995'te imzalanmÕú ve 31.12.1994
tarihi itibariyle yürürlü÷e girmiútir. Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki "Ticaret ve
Çevre Komitesi" DTÖ'nün ilk konsey toplantÕsÕnda kurulmuútur. Komitenin temel
amaçlarÕndan birisi ticaret politikalarÕnÕn çevre ve kalkÕnma politikalarÕyla, çok
taraflÕ düzeyde koordinasyonunu sa÷lamaktÕr.
Bu çerçevedeki çalÕúmalarda DTÖ'nün amacÕ ulusal çevre önceliklerini
incelemek veya çevreye iliúkin küresel politikalar oluúturmak olmayÕp, DTÖ, çevreticaret iliúkisini kurarken, asÕl çalÕúma alanÕ olan ticaret ve ticari süreçlerde, çevresel
politikalarÕn önemini ve etkilerini de dikkate almaktadÕr. AçÕklÕk ve eúitlik ilkeleriyle
uyumlu olarak çok taraflÕ ticaret sistemindeki hükümlerde yapÕlmasÕ gerekli
de÷iúikliklere iliúkin önerilerde bulunmaktadÕr. Avrupa Birli÷i ve Amerika’nÕn
giriúimleri ile müzakere sürecinde öne çÕkan konular hizmet ticaretindeki geliúmeler
ve serbestleúme (ki buna çevre hizmetleri de girmektedir) ile Ticarette Fikri Mülkiyet
HaklarÕdÕr. Bu kapsamda, biyolojik çeúitlilik ve biyoteknoloji konularÕ üzerinde
durulmakta olup, özellikle Amerika’nÕn bir takÕm ticaret politikalarÕnÕ bu platformda
savunmasÕ beklenmektedir (Saner, 2002).
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Sürdürülebilirlik üzerindeki tartÕúmalar, kalkÕnma için yeni yaklaúÕmlarÕn
gerekli oldu÷unu ortaya koymaktadÕr. Bu konuda en önemli geliúmelerden biri de,
ekolojik iktisadÕn bir alt disiplin olarak do÷masÕdÕr. Ekolojik iktisat, ekolojik
sistemin ekonomik sistem üzerindeki etkilerini dikkate alarak geleneksel ekonomik
analizlerin yetersizli÷ini vurgulamaktadÕr. AyrÕca, do÷al sermaye stoklarÕnÕ da
içerecek úekilde sermaye olgusunu daha detaylÕ bir úekilde ele almakta, üretilmiú
sermayeden

ziyade

do÷al

kaynaklarÕn

sosyal

refah

üzerindeki

etkilerini

incelemektedir. Sürdürülebilir kalkÕnma, zaman içerisinde do÷al kaynaklarÕn kalite
ve hizmetlerinin sürdürülmesiyle birlikte ekonomik kalkÕnmanÕn net faydalarÕnÕ
maksimize etmeye çalÕúan bir kalkÕnma yolu olarak de÷erlendirilebilir (Yavuz,
2010:71).
1.3. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
Sürdürülebilir kalkÕnma kavramÕ ile yakÕndan iliúkili olan sürdürülebilir
üretim kavramÕ, 1992 yÕlÕnda Birleúmiú Milletler Çevre ve KalkÕnma KonferansÕ’nda
ortaya çÕkmÕútÕr. Konferansta, özellikle sanayileúmiú ülkelerde küresel çevrenin
sürekli bozulmasÕnÕn temel nedeninin sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim
úekilleri oldu÷u sonucuna varÕlmÕútÕr (AracÕo÷lu, 2010:149).
2002 yÕlÕnda Johannesburg’ta düzenlenen Rio+10 Zirvesi, “Sürdürülebilir
KalkÕnma Dünya Zirvesi” nin en önemli sonuç belgesi olan Johannesburg Uygulama
PlanÕ sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim modellerinin de÷iútirilmesi, temiz
üretim ve eko-verimlilik konusundaki desteklerin ve yatÕrÕmlarÕn arttÕrÕlmasÕ,
sanayinin sosyal ve çevresel performansÕ arttÕrmak üzere teúvik edilmesi, yeúil kamu
alÕmlarÕnÕn teúviki, atÕk azaltÕmÕ ve önleme, yaúam döngüleri boyunca kimyasallarÕn
ve tehlikeli atÕklarÕn uygun yönetimi, do÷al kaynaklarÕn ekonomik ve sosyal
kalkÕnmayÕ destekleyecek úekilde korunmasÕ ve yönetilmesi gibi politikalar yer
almÕútÕr.
AB Haziran 2008’de sürdürülebilir kalkÕnmayÕ gerçekleútirmek için tüketim
ve

üretim

kalÕplarÕnÕn

de÷iútirilmesini

içeren

Sürdürülebilir

Üretim

ve

Tüketim/Sürdürülebilir Sanayi PolitikasÕ (SÜT/SSP) eylem planÕnÕ yayÕnlamÕútÕr.
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Sürdürülebilir tüketim tüketicileri hedef alÕrken, sürdürülebilir üretim mal üreten
veya hizmet sunan iúletme ve organizasyonlarla iliúkilidir.
Sürdürülebilir üretim, materyallerin sera gaz salÕnÕmlarÕ olmaksÕzÕn,
yenilenemeyen ve zehirli materyaller kullanÕlmaksÕzÕn yapÕlan üretim veya atÕk
üretmeyecek dönüúüm teknolojilerinin geliútirilmesi olarak tanÕmlanabilir (Allwood,
2005:Yavuz’dan 2010:74).
Sürdürülebilir üretim ile temiz bir çevre oluúturmanÕn yanÕ sÕra sürdürülebilir
ekonomik kalkÕnmayÕ destekleyecek bir úekilde, imalat sanayinin geliúmesi ve
toplum ihtiyaçlarÕnÕn karúÕlanma yetene÷i ifade edilmektedir. Ron (1999)
sürdürülebilir kalkÕnma tanÕmÕna da atÕfta bulunarak sürdürülebilir üretimi, gelecek
nesillerin kendi ihtiyaç ve isteklerini karúÕlama yetene÷ini tehlikeye atmadan úimdiki
toplumun istek ve ihtiyaçlarÕnÕ karúÕlayacak ürünlerle sonuçlanan endüstriyel
faaliyetler olarak tanÕmlamaktadÕr (Ron, 1999:100:AracÕo÷lu’ndan 2010:150).
1.4. Yeúil Büyüme, Yeúil Ekonomi ve Sürdürülebilir KalkÕnma øliúkisi
Haziran 2012’de gerçekleútirilen Sürdürülebilir KalkÕnma KonferansÕ’nda
(Rio+20) ilk kez yeúil ekonomi gündeme gelmiútir. Birleúmiú Milletler; yeúil
ekonominin do÷al kaynaklarÕ sürdürülebilir bir biçimde ve çevre üzerinde olumsuz
etkileri azaltacak úekilde yönetme becerisini artÕraca÷ÕnÕ, kaynaklarÕn daha etkin
úekilde kullanÕmÕnÕ sa÷layaca÷ÕnÕ ve atÕklarÕ azaltaca÷ÕnÕ belirterek bütün ülkeleri,
yeúil ekonomi politikalarÕnÕ uygulamayÕ gündemlerine almaya, iú dünyasÕ ve sanayi
sektörünü gerekti÷i úekilde ve ulusal mevzuat do÷rultusunda sürdürülebilir
kalkÕnmaya katkÕ sa÷lamaya davet etmektedir.
KonferansÕn iki temel konusundan biri olan yeúil büyüme yeni bir yaklaúÕm
olmamakla birlikte, sürdürülebilir kalkÕnma hedefine ulaúmak için mevcut çabalara
ivme kazandÕraca÷Õ düúünülen ve en çok gündemde olan kavramlardan biridir. Yeúil
büyüme için kabul görmüú tek bir tanÕm bulunmamakla beraber, do÷al kaynaklarÕ
verimli kullanan, çevresel bozulmalarÕ önleyen, yoksullu÷u azaltÕrken sosyal refahÕ
ve istihdamÕ artÕran, yenilikçi, verimli ve temiz teknolojileri destekleyen bir
ekonomik geliúme ve büyüme aracÕ olarak görülmektedir (Türkiye Sürdürülebilir
KalkÕnma Raporu Gelece÷i Sahiplenmek, 2012).
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Yeúil büyüme ekonomik büyümeyi yeniden düúünmeyi içeren bir kavramdÕr.
Esas olarak ekonomilerin nasÕl daha sürdürülebilir bir úekilde büyüyebilece÷i ile
ilgilenmektedir. Yeni bir ekonomik ve sosyal çerçevenin geliútirilmesi amacÕyla
çevrenin bozulmasÕnÕ önleyip yaúam kalitesini artÕrarak, ekonomik büyüme ve
kalkÕnmaya imkân veren bir yaklaúÕmdÕr. Bu yüzden yenilikçilik ile birlikte
yeúilleúmenin (örne÷in yenilenebilir enerjiye yatÕrÕm ve enerji ve malzemelerin
kullanÕmÕnda artan etkinlik) ekonomik büyüme için uzun vadeli bir sürükleyici
olabilece÷i öne sürülmektedir (Nordic Competition Authorities, 2010:6)
Yeúil ekonomi anlayÕúÕ, kÕsacasÕ çevrenin korunmasÕ ile ekonomik büyüme
kavramlarÕnÕn uzun dönemli ve birlikte düúünülmesi esasÕna dayanmaktadÕr. Yeúil
ekonominin çÕkÕú noktasÕ sürdürülebilir geliúme anlayÕúÕdÕr.
2000’li yÕllarÕn ilk on yÕlÕnda yaúanan ekonomik sÕkÕntÕlar ve özellikle 2008
yÕlÕndaki finansal ve ekonomik kriz ortamÕnÕn etkisiyle, yeúil ekonominin çevre
ekonomisi kapsamÕndan politika alanÕna geçiúi sa÷lanmÕútÕr. 2009 yÕlÕnda 34 ülkeden
bakanlarÕn katÕldÕ÷Õ OECD Bakanlar Konseyinde Yeúil Büyüme Stratejisi oluúturma
kararÕ alÕnmÕútÕr. OECD Yeúil büyümenin çevresel bozulma, biyo-çeúitlilik kaybÕ ve
sürdürülemez do÷al kaynak kullanÕmÕnÕ önlerken ekonomik büyüme ve kalkÕnmayÕ
sürdürme yolu olarak görmektedir. Yeúil ekonomi ve yeúil imalatÕn gerekçelerini
inceleyerek, karar vericilerin bu hususlarda politika geliútirmelerine yardÕmcÕ olmayÕ
hedefleyen Birleúmiú Milletler Çevre ProgramÕ (UNEP) yeúil ekonomiyi “çevresel
riskleri ve ekolojik kÕtlÕklarÕ belirgin bir úekilde azaltÕrken, artan insan refahÕ ve
sosyal eúitlik”le sonuçlanan bir kavram olarak tanÕmlamaktadÕr (UNEP, 2010). En
basit ifadesiyle, yeúil ekonomi, düúük karbonlu, etkin kaynak kullanÕmlÕ ve sosyal
içermeli bir yapÕyÕ ifade etmektedir. Yeúil ekonomiye geçiúteki ana amaç çevresel
kaliteyi ve sosyal içermeyi artÕrÕrken, ekonomik büyümeye ve yatÕrÕmlara imkân
vermektir. Böyle bir amaca ulaúmada kritik olan, daha geniú çevresel ve sosyal
kriterler için kamu ve özel yatÕrÕmlarÕn birleútirilmesidir (UNEP, 2011:249).
Küresel ekonomiyi yeúil hale getirmenin yÕllÕk finansman ihtiyacÕ 1,05 ila
2,59 trilyon dolar aralÕ÷Õnda tahmin edilmiútir. Bu ihtiyacÕn gerçekleútirilmesi için
toplam yÕllÕk küresel yatÕrÕmlarÕnÕn yaklaúÕk 10’da 1’ine ihtiyaç duyulmaktadÕr
(UNEP, 2011:12).
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UluslararasÕ Enerji AjansÕ (IEA) 2010-2050 arasÕnda düúük karbonlu enerji
sistemlerini sa÷layabilmek için küresel olarak enerji yatÕrÕmlarÕnda yüzde 17 (46
trilyon dolar) artÕú gerekti÷ini tahmin etmektedir ve bu da 112 trilyon dolar yakÕt
tasarrufu sa÷layacaktÕr (OECD, 2011:24).
Enerji tasarrufu genellikle maliyetlerde düúüú sa÷ladÕ÷Õndan, sera gazÕ
emisyonlarÕnÕ azaltmada alÕnan ilk önlemlerin biridir. Örne÷in Dow KimyasallarÕ
daha az enerji kullanarak 15 yÕlda 9 milyar dolar ve DuPont ise 1990’dan bu yana 5
milyar dolar tasarruf sa÷lamÕúlardÕr (OECD, 2011:24).
1.5. Yeúil ømalatÕn TanÕmÕ
“Yeúil” terimi ilk kez 1971 yÕlÕnda radikal çevre örgütü Greenpeace
kuruldu÷unda kullanÕlmÕútÕr. Bu örgüt içerisinde yeúilin anlamÕ, yaklaúÕm ve
davranÕúlarÕ de÷iútirmek, çevreyi korumak ve barÕúÕ teúvik etmek için harekete
geçmek úeklinde tanÕmlanmÕútÕr. Bu alandaki ilk yayÕn Roma Kulübü tarafÕndan
yayÕnlanan “Büyümenin SÕnÕrlarÕ” baúlÕklÕ raporudur. Bundan sonra yeúil imalat,
literatürde önemli úekilde dikkat çekmiú ve son 20 yÕlda bu konudaki yayÕnlarda
gerçek bir patlama yaúanmÕútÕr.
Sürdürülebilirlik bir kavram, yeúil imalat ise bir metodoloji olarak ele alÕnÕrsa
yeúil üretim için úu tanÕmlama yapÕlabilir: “Yeúil imalat çevresel etkileri minimize
etmek için ürün geliútirmede ve/veya sistem iúlemlerindeki tasarÕm ve mühendislik
faaliyetlerine sürdürülebilir bir yaklaúÕmdÕr.” Yeúil imalat; tasarÕm, imalat, kullanÕm
ve bertaraf gibi tüm ürün hayat çevrimi boyunca çevresel emisyonlarÕ en aza
indirgerken, kaynaklardan yararlanmayÕ en fazlalaútÕrmanÕn iyi bir yolu olan modern
bir imalat úeklidir (Deif, 2011:29).
ùekil 1.1’de yeúil imalat bakÕúÕnÕn ölçek ve oda÷ÕnÕn geliúim süreci
çizilmektedir. ùekle göre üretimde çevre boyutu 1970’lerde üretime yönelik çevresel
kirlili÷in denetlenmesi (kirlili÷in oluútuktan sonra boru sonu çözümlerle çevreye
verece÷i zararlarÕn azaltÕlmasÕ) yaklaúÕmÕndan, 1980’lerde kirlili÷in önlenmesi (temiz
teknolojilerle kirlili÷in oluúmadan kaynakta engellenmesi) ve 1990’larda yeúil
yönetim yaklaúÕmÕyla ürün sorumlulu÷una yönelinmiú (ürünün tüm yaúam döngüsü
boyunca çevresel etkilerinin minimizasyonu, DfE-çevreye duyarlÕ tasarÕm, LCA15 15

yaúam döngüsü analizi vb.), 2000’lerde ise üretim ve ürünü (ürün kullanÕm aúamasÕnÕ
uzatmaya dönük hizmetler, bakÕm onarÕm vb.) birlikte ele alan, verimlilik esaslÕ
sürdürülebilirlik vizyonuna dönüúmüútür. ùekil 1.1.’den de takip edilece÷i üzere bu
süreçler kesin sÕnÕrlarla ayrÕúmamaktadÕr.
ùekil 1.1. Yeúil ømalat BakÕúÕnÕn Evrim Süreci

Toplumsal
etki

1990’lar

Kaynaklar,
enerji,
kirlilik

Yönetim
sistemleri

Operasyonel
prosedürler

1970’ler

Boru-sonu
teknolojileri

Temiz üretim
teknolojileri

Üretime yönelik

Kirlilik
ve atÕk

Çevresel
bozunmanÕn
denetimi

Üretim ve ürüne
yönelik

Ürüne yönelik

Kaynaklar
ve enerji

80’lerin
sonlarÕ

DfE, LCA, döngü
ekonomisi

90’larÕn
ortalarÕ

Üçlü kar-zarar
hanesi

Verimlili÷i
kullan

2000’ler

Hizmet odaklÕ iúetme
modelleri, ömür
uzatma teknlikleri

Zaman

Kirlilik
ve atÕk

Çevresel
bozunmanÕn
önlenmesi

Ürün
sorumlulu÷u

Sürdürülebilirlik
vizyonu

Yeúil imalat
yaklaúÕmlarÕ

Kaynak: Baines ve ark., 2012:62.

Yeúil imalat, imalat sanayiinde sürdürülebilir insani kalkÕnma stratejisinin
uygulama yöntemidir. Ekonomik kalkÕnmanÕn gereksinimlerini karúÕlayacak ortam
ve kaynaklarÕ dikkate alÕrken aynÕ zamanda insanlarÕn uzun dönemde varlÕklarÕnÕ
sürdürebilmeleri için imalat sanayiini bileúenlerden biri haline getirerek belirgin
sosyal faydalarÕ olan kapsamlÕ bir kalkÕnma stratejisi oluúturur.
Yeúil imalat daha düúük hammadde maliyetlerine, üretim etkinli÷inde
kazançlara, azaltÕlmÕú çevresel ve iúçi güvenli÷i harcamalarÕna ve iyileútirilmiú
kurum imajÕna imkân tanÕr. Yeúil imalat göreceli olarak düúük çevresel etkileri olan
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girdiler kullanan, yüksek verimlili÷e sahip, çok az ya da neredeyse hiç atÕk veya
kirlilik oluúturmayan üretim süreçleri olarak tanÕmlanÕr (Ninlawan ve ark., 2010:2).
Yeúil imalatla ilgili literatürde pek çok tanÕma yer verilmiú olup, Tablo 1.2’de
bu tanÕmlar özetlenmektedir.
Tablo 1.2. Yeúil ømalat TanÕmlarÕ
Yazar

TanÕm

Melnyk ve
Smith (1996)

Çevresel etkiyi azaltma ve nihai olarak en aza indirgeme hedefinin yanÕnda
kaynak etkinli÷ini en fazlalaútÕrmaya çalÕúan; ürün ve süreç tasarÕmÕ
konularÕnÕ üretim planlama ve kontrolü konularÕyla çevresel atÕ÷Õn akÕúÕnÕ
tanÕmlama, sayÕsallaútÕrma, de÷erlendirme ve yönetme yaklaúÕmÕ úeklinde
bütünleútiren bir sistemdir.
Küresel çevreyle ortak yaúamÕ hedefleyen imalat yaklaúÕmÕdÕr.

Shiino (1999)
Yang, Lu, Guo
ve Yamamoto
(2003)
Sangwan (2006)
Chien ve Shih
(2007)
Zhang ve Wang
(2005)

Sanayilerin sürdürülebilir geliúimini gerçekleútirmek için ileri bir imalat
modelidir.
Ürün geliútirme ve imalat uygulamalarÕnÕn çevresel konu ve kaygÕlarla
kesiúimidir.
Ürünlerin imalat süreçlerindeki çevresel etkiyi en aza indirgemek için
tasarlanmÕú bir imalat türüdür.
Sürdürülebilir bilimin imalat sanayine uygulanmasÕdÕr.

Liu, Chen,
Kang, Ngai ve
Li (2005)

Ürünün tasarÕmÕ, imalatÕ, ambalajlanmasÕ, ulaútÕrÕlmasÕ, kullanÕmÕ, geri
dönüúümü ve bertarafÕ safhalarÕnda çevresel etkisini ve kaynak tüketimini
dikkate alan; amacÕ olumsuz çevresel etkileri en azlarken, kaynak kullanÕm
etkinli÷ini en fazlalaútÕrmak olan modern bir imalat türüdür.

Liu, Yin, Cao
ve Yan (2005)
Polcari (2007)

Sürdürülebilir kalkÕnma stratejisinin ve döngü ekonomisinin modern imalatta
hayat bulmasÕdÕr.
Çevresel açÕdan faydalÕ uygulamalara imalat süreci spektrumundan kapsamlÕ
bir taahütte bulunmaktÕr.

Sutor (2007)

Çevre üzerindeki herhangi bir olumsuz etkiyi iúletmenin imkânlarÕyla
azaltmak veya yok etmektir.
YapÕlabilir (fizÕbÕl) ve ekonomik olan süreç ve ürünlerin, kaynakta kirlilik
oluúumunu önleyerek ve insan sa÷lÕ÷Õ ve çevreye olan riski minimuma
indirgeyerek, tasarÕmÕ ve ticarileútirilmesidir.

Industrial
Engineer (2007)
He, Liu, Cao ve
Zhang (2005)
Glaviþ ve
Lukman (2007)
Baines ve ark.
(2012)

Kaynak tüketimi ve çevresel etkiyi dikkate alan modern imalat türüdür.
Ekonomik açÕdan enerji ve do÷al kaynaklarÕn korunumunu sa÷layan,
çalÕúanlar ve tüketiciler için sa÷lÕklÕ ve güvenilir olan, kÕsa ve uzun gelecekte
tüm paydaúlar için sosyal ve yaratÕcÕ açÕdan ödüllendirici süreç ve sistemler
kullanan üretim yöntemidir.
ømalat faaliyetlerinin olumsuz etkilerini azaltÕrken ekonomik faydayÕ arttÕran
çevresel ve sosyal açÕdan duyarlÕ uygulamalardÕr.

Kaynak: Baines ve ark., 2012:60.
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YukarÕda yer alan tanÕmlardaki ortak özellikler; yeúil imalatÕn ürün yaúam
döngüsü boyunca çevresel kirlili÷i azaltmak veya yok etmek için uygulanabilece÷i,
kirlili÷in kaynaktan kontrol edilebilece÷i ve böylece kirleticilerin üretim sürecinin
baúÕnda elimine edilerek çevresel kirlili÷i giderme maliyetlerinin ölçe÷ini
küçültece÷i, çalÕúanlar için çalÕúma ortamÕnda bütünsel bir iyileúme yaratarak iú
verimlili÷ini artÕraca÷Õ, kaynak verimlili÷i sa÷layaca÷Õ gibi hususlardÕr.
Yeúil imalat eko-etkin olabilmek için, çeúitli yeúil stratejileri ve teknikleri
kullanan yeni bir imalat yöntemidir. Bu yöntem daha az malzeme ve enerji kullanan
ürün/sistemler yaratmayÕ, girdi malzemelerin ikamesini, istenmeyen çÕktÕlarÕ
azaltmayÕ ve çÕktÕlarÕ girdilere dönüútürmeyi içerir.
1.6. Yeúil ømalatÕn Ana AraçlarÕ
Yeúil imalat fÕrsatlarÕnÕ tespit etmek için bir çok araç ortaya konulmuú olup
bu araçlar uygulama alanÕna göre de÷iúmektedir. Söz konusu araçlarÕn hangisinin
seçilece÷i, iúletmedeki soruna ve yapÕlmak istenen çalÕúmaya ba÷lÕdÕr. ÇalÕúmanÕn ve
sorunun niteli÷ine göre aúa÷Õda sÕralanan araçlardan biri veya daha fazlasÕ
kullanÕlabilir.
Temiz üretim ve eko-verimlilik
Temiz üretim, iúletmede optimizasyon ve tasarrufu sa÷larken mevzuattaki
asgari standartlara eriúme, hatta bunlarÕn ötesine geçme fÕrsatlarÕnÕ sunmaktadÕr.
x

Üretim

süreçlerinde

hammadde

ve

enerjinin

korunmasÕ,

zehirli

hammaddelerin kullanÕmÕnÕn engellenmesi, bütün emisyon ve atÕklarÕn
miktarÕnÕn ve toksisitelerinin azaltÕlmasÕ.
x

Ürünlerde; ürünün hammadde olarak çÕkarÕlmasÕndan nihai bertarafÕna
kadarki süreçte zararlÕ etkilerinin azaltÕlmasÕ.

x

Hizmetlerde; hizmetlerin tasarÕmÕndan baúlayarak yürütülmesine de÷in
çevresel kaygÕlarÕn gözetilmesi (Wang ve Sezen, 2011: 47).
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Çevreye duyarlÕ tasarÕm
Çevreye duyarlÕ tasarÕm ya da çevreci tasarÕm bir ürünün yaúam çevrimi
boyunca karúÕlaúabilece÷i potansiyel çevresel etkiyi dikkate alan ve bu konularÕ
ürünün tasarÕm aúamalarÕnda de÷inerek negatif etkiyi minimize etmeye çabalayan bir
ürün tasarÕm sürecidir. Bu aynÕ zamanda eko-tasarÕm olarak adlandÕrÕlmaktadÕr.
Çevreye karúÕ bilinçli teknolojiler ve tasarÕm uygulamalarÕ üreticilere atÕk
minimizasyonu ve atÕ÷Õ karlÕ bir ürüne dönüútürme imkanÕ da tanÕyacaktÕr (Zhang ve
ark., 1997:352).
KapalÕ döngü üretim sistemi
KapalÕ döngü üretim, ürünlerin kullanÕlabilir ömrünü maksimize ederken,
de÷erli ve nadir metallerin atÕk ve kaybÕnÕ minimize eden bir üretim sistemidir. Ürün
düzeyinde, kapalÕ döngü üretim günümüz kullan-at paradigmasÕna karúÕt olarak;
bakÕm ve tamiri, onarÕmÕ ve yeniden üretimi teúvik ederek yaúam döngüsü boyunca
verimlili÷e ulaúmayÕ hedeflemektedir. Pek çok ürünün yaúam döngüsü analizi
çevresel baskÕlarÕn ço÷unun üretim esnasÕndaki do÷rudan ve dolaylÕ etkilerin yanÕ
sÕra kullanÕm ve bertaraf süreçlerinden kaynaklandÕ÷ÕnÕ göstermektedir. AtÕk
minimizasyonu hiyerarúisinde temel bileúenler 3R’dir: azalt (reduce), yeniden kullan
(re-use) ve geri dönüútür (recycle).
Ürünlerin yeniden kullanÕmÕnÕ sa÷lamak için, tamir ve yeniden üretimi
takiben geri dönüúüm, kapalÕ üretim sistemlerinde esas bir aúamadÕr. Bu da üretim
sürecinde yan ürünlerin kullanÕmÕnÕ destekleyerek üretimdeki girdilerin ikame
edilmesi yönünde çözüm sunabilmektedir. ùekil 1.2’de kapalÕ döngü imalatÕn
aúamalarÕ yer almaktadÕr. KapalÕ döngü imalatÕn, otomobil, bulaúÕk makinasÕ,
buzdolabÕ ve klima gibi kitle imalatÕ ürünlerine yaygÕnlaútÕrÕlabildi÷i ölçüde, toplum
üzerindeki potansiyel faydalarÕ önemli düzeyde artacaktÕr. ølk olarak, imal edilen
ürünlerin artan ömrü ölçüsünde, üretimde kullanÕlacak kaynak ihtiyacÕ azalacaktÕr.
økincisi, tamir etme, onarÕm ve yeniden üretim oldukça emek yo÷un faaliyetlerdir ve
göreceli olarak küçük sermaye yatÕrÕmlarÕ gerektirmektedir. Böylece istihdam
imkânlarÕ olabilecektir. Daha kolay onarÕm, yeniden üretim ve son olarak nadir
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metallerin geri dönüúümüne izin veren tasarÕm de÷iúiklikleri kaynak verimlili÷iyle
do÷rudan iliúkilidir.

ùekil 1.2. KapalÕ Döngü ømalatÕn AúamalarÕ
Hammadde

Üretim

Da÷ÕtÕm

Müúteri

Yeniden üretim

Geri dönüúüm
Bertaraf
AtÕk
depolama

Yenileútirme
(Refurbish)

Kaynak: Erol ve ark., 2006:7.

Dünyada yeniden üretim iúlemleriyle yÕllÕk 10,7 milyon varil petrol tasarrufu
sa÷lanmÕútÕr. Bu de÷er beú nükleer enerji santralinin üretece÷i elektrik miktarÕna
eúittir (UNEP, 2011:246). Kaynak etkinli÷ini ürün, üretim süreci ve úirket
seviyesinde teúvik edici çabalarÕn, endüstriyel küme ve sistem seviyesinde kaynak
etkinli÷i yenilikleriyle tamamlanmasÕ gerekmektedir. Sanayi ve sistem seviyesinde,
tedarik zincirlerinin yeúilleúmesi ve sanayiler arasÕ optimize kaynak akÕúlarÕ için
sanayilerin tanÕmlanmÕú bir ekonomik alanda kümelenmesi önerilmektedir. Daha
geniú sistemler seviyesinde, kapalÕ döngü üretimin di÷er bir türü ortak endüstriyel
yaúam veya eko-endüstriyel parklardÕr. BazÕ üretim iúlemlerinden çÕkan atÕklarÕn
di÷erleri için hammadde olarak kullanÕlabildi÷i modeller mevcuttur. Her ne kadar
eko-park yaratmak için pek çok giriúim olmuú olsa da, úu anda dünyada sadece
yüzün üstünde eko-park vardÕr, çünkü böyle sinerjiler oluúturmak kolay
olmamaktadÕr (UNEP, 2011:261).
Tersine tedarik ve yeniden üretim
Geri dönüúümü mümkün olan ürünlerin tüketim noktasÕndan toplama
noktalarÕna taúÕnmasÕ ile baúlayan yeniden imalat ve yeniden kullanÕm gibi geri
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kazanÕm faaliyetleri bütünsel bir yapÕ içerisinde tersine tedarik zinciri yönetimi
olarak adlandÕrÕlmÕútÕr. Tersine tedarik zinciri yönetimi anlayÕúÕ yaúam sürelerini
tamamlamalarÕ nedeniyle kullanÕm imkanÕ kalmamÕú ya da kalitesizlik, ürün geri
ça÷Õrma ve garanti ve satÕú sonrasÕ hizmet gibi nedenlerle iade edilen ürünlerin,
tüketim noktalarÕndan toplanmasÕ, kontrol edilmesi ve bu ürünlere de÷er eklenerek
ekonomiye tekrar kazandÕrÕlmasÕ çalÕúmalarÕnÕ içermektedir. KullanÕlmÕú ürünlere
yeni de÷er eklenmesi ya da belli malzemelerin tekrar kullanÕmÕ, çok önemli
tasarruflarÕ beraberinde getirmekte ve sonuç olarak karlÕlÕk oranlarÕnda artÕúlara
neden olmaktadÕr.
Yeniden üretimin önündeki ana engel, imal edilen ürünlerin kullanÕlabilir
ömrünü uzatmak için geliútirilen stratejilerin orjinal parça üreticilerinin (Original
Equipment Manufacturers-OEM) aktif iúbirli÷ine dayalÕ olmasÕdÕr. OEM’ler
tarafÕndan di÷er firmalarca üretilen ürünlere garanti verme konusunda zorluklar
yaúanabilecektir. AynÕ zamanda bazÕ iúletmeler kendi yeni makinalarÕna rakip olarak
pazarda yeniden üretilmiú ürünlerin olmasÕna istekli olmamaktadÕr.
Yaúam döngüsü analizi
Üretim süreçlerinin sürdürülebilirli÷inin ve çevreye etkilerinin analizinde
yaúam döngüsü analizi tekni÷i kullanÕlmaktadÕr. Yaúam döngüsü analizinde,
hammaddelerin

eldesinden

baúlayarak

ürünlerin

üretimlerinin

tamamlanÕp,

kullanÕldÕktan sonra Õskartaya çÕkmasÕna kadarki üretim süreci takip edilmektedir
(Culaba ve Purvis, 1999: 435:Yavuz’dan 2010:69).
Yaúam döngüsü analizi, birbirinin alternatifi olan iki ya da daha fazla
faaliyetin çevresel etkilerinin ayrÕntÕlÕ olarak de÷erlendirilmesinden oluúur. Yaúam
döngüsü analizi esas olarak çevresel etiketleme kriterlerinin geliútirilmesinde,
ürünlerin hammaddelerinin, üretim süreçlerinin, ekipmanlarÕn de÷iútirilmesi ve/veya
yeniden tasarlanmasÕ aracÕlÕ÷Õyla çevresel etkilerinin azaltÕlmasÕ için kullanÕlÕr
(Demirer, 2007: 15).
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Çevresel etki de÷erlendirme (ÇED)
Çevresel etki de÷erlendirme insan faaliyetlerinin, çevrenin çeúitli bileúenleri
üzerindeki etkilerinin, bu etkinliklerin projelendirme aúamasÕnda ayrÕntÕlÕ olarak
de÷erlendirilmesini içeren bir araçtÕr. ÇED yatÕrÕmÕn yapÕlmasÕna iliúkin bir karar
verme aracÕdÕr. ÇED uygulamalarÕnÕn amaçlarÕ úöyle sÕralanabilir (Demirer ve
Mirata, 1999: 21):
x

Beklenen olumsuz çevresel etkilerin tanÕmlanmasÕ,

x

BunlarÕn engellenmesi için alÕnmasÕ gereken önlemlerin ve izleme
mekanizmasÕnÕn projeye eklenmesi,

x

Projenin ekonomik yönünün yanÕ sÕra çevresel yönünün de kabul
edilebilirli÷inin ortaya konulmasÕ,

x

Karar verme süreçlerinde kamuoyu katÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ,

x

Projeyle ilgili tüm gruplarÕn bu projedeki rollerini, sorumluluklarÕnÕ
anlamalarÕ konusunda yardÕmcÕ olunmasÕ.

Çevresel hata modu ve etki analizi
Çevresel hata modu ve etki analizi øsveç danÕúmanlÕk ajansÕ HRM/Ritline
tarafÕndan baúlatÕlan ürün tasarÕm sürecinde kullanÕlmak üzere geliútirilmiú yeni bir
çevre için tasarÕm yöntemi olarak tanÕmlanabilir. Bir kalite güvence aracÕ olan hata
modu ve etki analizinin dönüútürülmüú halidir. Geleneksel hata modu ve etki analizi
potansiyel hata riskleri üzerinde dururken, çevresel hata modu ve etki analizi normal
iúlemlerdeki çevresel konular üzerinde durur.
Bu yöntemin amacÕ incelenen ürünün tüm yaúam çevrimi aúamalarÕndaki
potansiyel etkilerinin metodik bir yaklaúÕmla belirlenmesi ve de÷erlendirilmesi
olarak tanÕmlanabilir. Amaç çevresel etkileri minimize etmek için düzeltici ve
önleyici önlemleri tasarÕm sürecinin erken aúamalarÕnda yapmaktÕr. Amaç ve tanÕm
olarak bu yöntem yaúam döngüsü de÷erlendirmesi ile benzer olarak kabul edilebilir.
Ancak Lindahl (1999)’e göre iki açÕdan ayrÕúmaktadÕrlar. ølk olarak çevresel hata
modu ve etki analizi detaya girmez, ikincisi ürün üzerindeki çevresel gereksinimleri
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kullanarak analizin temeli olarak sadece en belirgin çevresel boyutlar üzerine
odaklanÕr (Wang ve Sezen, 2011:53). Çevresel hata modu ve etki analizi yeniden
tasarÕm ve malzemelere iliúkin iúlemlerde de÷iúikliklerle sonuçlanabilir.
Çevre yönetim sistemleri, çevresel performans göstergeleri ve standartlarÕ
Bir çevre yönetim sistemi herhangi bir iúletmede çevresel faaliyetlerin iyi
yönetimini temin etmeyi sa÷layan sistematik bir yaklaúÕmdÕr. UluslararasÕ
Standardizasyon Örgütü (ISO) çevre yönetim sistemini “bütüncül yönetim
sisteminin; çevre politikasÕnÕ geliútirme, kurma, yürütme, gözden geçirme ve
devamlÕlÕ÷ÕnÕ sa÷lamak için organizasyonel yapÕyÕ, planlama faaliyetlerini,
sorumluluklarÕ, uygulamalarÕ, prosedürleri, süreçleri ve kaynaklarÕ dahil eden
parçasÕdÕr” úeklinde tanÕmlamaktadÕr (Wang ve Sezen, 2011).
AmacÕ, mal ve hizmetlerin üretilmesi sürecinde atÕklarÕn azaltÕlmasÕ, çevrenin
korunmasÕ ve kaynaklarÕn verimli kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamak olan çevre yönetim
sistemleri, çevre maliyetlerinin de iúletme maliyetleri arasÕna girmesini sa÷layarak
iúletmelerin faaliyetlerinin yeúil üretim do÷rultusunda gerçekleúmesine önemli bir
katkÕ sa÷layacaktÕr.
Sanayi alanÕnda çevre yönetim sistemleri geliútirilmiú ve sistemler birer
standart olarak ilan edilmiútir. Standardizasyon uluslararasÕ ticareti ve rekabeti
geliútirmede ve yeniliklerin piyasa tarafÕndan kabul edilmesinde mükemmel bir
araçtÕr. Sanayi standartlarÕ sÕklÕkla gönüllü anlaúmalara veya ISO gibi çevre yönetim
sistemlerine entegre edilmiúlerdir.
1996 yÕlÕnda ISO tarafÕndan uluslararasÕ iúbirli÷i çerçevesinde dünyada en
çok kabul gören çevre yönetim sistemi standardÕ olan ISO 14000 standardÕ
oluúturulmuú ve ilan edilmiútir. ISO standartlarÕnÕn uygulanmasÕ gönüllülük esasÕna
dayalÕdÕr. Ancak bununla birlikte standardizasyonun küresel üretim ve tüketim
iliúkilerinin geliúmesinde kilit bir rol oynamasÕ nedeniyle standartlara uyum,
üreticiler bakÕmÕndan hayati bir konu olarak algÕlanmaktadÕr.
øúletmelerin yeúil yönetim anlayÕúlarÕna uygun faaliyette bulunduklarÕnÕn en
önemli göstergelerinden biri olan ISO 14000 Çevre Yönetim Sistem StandartlarÕ
ailesi, iúletmenin çevre üzerindeki etkilerini en aza indirmek için kullanabilece÷i bir
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dizi birbirine ba÷lÕ sistemleri ve hem iúletmeler hem de ürünler için çevre araçlarÕnÕ
içermektedir. ISO 14000 standartlarÕnÕ kullanmasÕ iúletmelere atÕk azaltma, geri
kazanÕm ve tekrar kullanÕm yöntemleri sonucu girdilerde tasarrufa gidilerek
maliyetlerin azaltÕlmasÕ; üretim süreçlerinin geliútirilmesi ile üretim girdilerinde
tasarruf ve iú güvenli÷inde artÕú sa÷lanmasÕ; çalÕúanlarÕn motivasyonunun artÕrÕlmasÕ;
kazanÕlan çevre dostu iúletme imajÕ ile müúteriler, stratejik ortaklar, sivil toplum
örgütleri ve toplum ile iyi iliúkilerin geliútirilmesi; kanun, yönetmelik vb. hukuksal
düzenlemelere uyulmamasÕndan kaynaklanan cezalarÕn azalmasÕ; iúletmenin finans
kuruluúlarÕ karúÕsÕnda güvenirlili÷inin artmasÕ gibi faydalar yaratacaktÕr (Özer,
2007:89).
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi dÕúÕnda baúka çevre yönetim sistemleri de
bulunmaktadÕr. Bunlar, bir Avrupa Yönetmeli÷i olan EMAS (Çevre Yönetim ve
Denetleme PlanÕ), BS 7750 (British Standard) ve Sorumlu BakÕmdÕr (Responsible
Care).
EMAS planÕnÕn üç bileúeni vardÕr. Bunlardan ilki çevre denetim bileúeni,
ikincisi yönetim sisteminin kendisi ve üçüncüsü rapor verme gere÷i ile ilgili bir seri
kurallardÕr.
øngiltere’nin ulusal standardizasyon kuruluúu British Standard Institute (BSI)
BS 7750 adÕyla 1995 yÕlÕnda çevre standardÕnÕ oluúturmuútur. BS 7750
standartlarÕnÕn uygulanmasÕyla firmalar, olumsuz çevresel etkiler yaratmayacak
çalÕúmalarÕnÕ belgelendirmekte ve çevre politikalarÕnÕ açÕkça ortaya koymaktadÕrlar.
Responsible Care (RC) programÕ 1988 yÕlÕnda Kimya Sektörü Birli÷i (CMA)
tarafÕndan oluúturulmuú olup, amacÕ kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalarÕn
çevre, kirlilik, iúsizlik, sa÷lÕk, güvenlik gibi konulara dikkatini çekmektir (Özdemir,
2005:92).
Çevre denetimleri
Çevresel denetlemenin amacÕ üretim süreci veya hizmetlerden kaynaklanan
atÕk akÕúlarÕnÕn miktarÕnÕ ve karakterini belirleyip kirlili÷in azaltÕlmasÕ için nelerin
yapÕlmasÕ gerekti÷ine iliúkin kararlarÕn alÕnmasÕdÕr. Çevresel denetleme çok etkin bir
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araç oldu÷u için farklÕ amaçlar için geliútirilmiú atÕk denetleme, enerji denetleme,
risk denetleme gibi türleri mevcuttur.
Çevresel denetleme, çevre politikasÕ ve standartlarÕyla uyumu de÷erlendirdi÷i
için hem iúletme hem de devlet için önemli bir araçtÕr. Bu araçla iúletmeler çevre
konusunda alÕnmasÕ gereken tedbirleri zamanÕnda tespit ederek cezai yaptÕrÕmlardan
kaçÕnabilir.
Çevresel etiketleme
Çevresel etiketleme, ya da eko-etiketleme, çevreye yararlÕ ya da
alternatiflerine göre çevreye daha az zararlÕ tüketim ürünlerinin belirlenmesine ve
etiketlendirilmesine dayanÕr (Demirer, Temiz Üretim Bilgi Kayna÷Õ ønternet
SayfasÕ).
Eko-etiketleme, bir ürünün üretiminin her aúamasÕnda kaydetti÷i ekolojik
geliúimi ile ilgili tüketiciyi bilgilendirme olarak görülebilir. Eko-etiketleme ile
tüketicilerin sa÷lÕk ve çevreye olan duyarlÕlÕ÷ÕnÕ arttÕrmak ve bu yönde zararlÕ
olmayan ürünleri tercih etmelerini sa÷lamak amacÕ taúÕnmaktadÕr.
Olumsuz eko-etiketleme ise tüketiciyi bir ürünün zararlÕ yanlarÕ hakkÕnda
bilgilendirir. Tüketicilerin sa÷lÕk ve güvenlik risklerini ürünün üzerine yapÕútÕrarak
uyarma amacÕnÕ güden olumsuz eko-etiketleme zorunludur.
Eko-etiketli ürünlerin pazar paylarÕ, çevresel konularda duyarlÕ kiúilere hitap
eden özellikleri nedeniyle artacaktÕr (Alagöz, 2007:10).
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2. øMALAT SANAYøøNDE YEùøL øMALAT
2.1. ømalat Sanayiinde Yeúil ømalatÕn Gerekçeleri
Ekonomik kalkÕnma ve büyüme stratejilerinin birço÷u do÷al sermayenin
fazladan tükenmesi ve de÷ersizleúmesi pahasÕna fiziki, maddi ve insan sermayesinin
hÕzlÕ bir úekilde tüketilmesini desteklemekte, do÷al kaynaklarÕ ve ekosistem
dengesini göz ardÕ etmektedir. Bu tür dünya do÷al kaynak sto÷unu ço÷unlukla geri
dönülemez úekilde tüketen kalkÕnma ve büyüme yaklaúÕmlarÕnÕn hem úimdiki
nesillerin refahÕ üzerinde zararlÕ etkileri hem de gelecek nesiller için büyük riskleri
bulunmaktadÕr. ønsan refahÕ için önemli olan bu varlÕklarÕn gerçek de÷eri hakkÕndaki
belirsizlik ile do÷al sermayedeki geri döndürülemez kayÕplarÕn yeterli bir úekilde
karúÕlanÕp karúÕlanamayaca÷Õ ve özellikle gelecekteki kuúaklarÕn artan do÷al kaynak
kÕtlÕ÷Õ karúÕsÕnda bunlara verece÷i de÷er konularÕndaki belirsizlikler do÷al kaynak
kaybÕnÕn ölçümünü zorlaútÕrmaktadÕr. Bu durum ise artan ekolojik kÕtlÕklarla ilintili
olarak artan maliyetlerin piyasalara yeterince yansÕtÕlamayÕúÕna neden olmaktadÕr.
Son on yÕlda iklim, biyo-çeúitlilik, akaryakÕt, gÕda, su ve son zamanlarda küresel
finansal sistemde olmak üzere birkaç ardÕúÕk krizle karúÕlaúÕlmÕútÕr. Bunlara çözüm
olarak yeúil ekonomi önerilmekte ve imalat sanayiinin de yeúil imalata geçmesinin
bunun önemli bir bileúeni oldu÷u vurgulanmaktadÕr. Aúa÷Õda yeúil imalata geçiúin
nedenleri daha ayrÕntÕlÕ olarak irdelenmektedir.
2.1.1. Do÷al kaynak kÕtlÕ÷Õ
YaúamÕn idamesini sa÷layan do÷al yapÕ (toprak, su, orman gibi do÷al
kaynaklar) ve do÷al döngülerin iúlevlerinin yani ekosistem hizmetlerinin (topra÷Õn
suyu depolamasÕ ve yer altÕ sularÕnÕn beslenmesi su döngüsünün sa÷lÕklÕ bir úekilde
iúlemesi, erozyonun önlenmesi) korunmasÕ sanayi için son derece önemlidir.
Kaynak kÕtlÕ÷Õ özellikle içme suyu, petrol, do÷algaz ve bazÕ metallerin kÕtlÕ÷Õ
gelecekte ekonomik büyüme karúÕsÕnda artan bir tehdit oluúturmakta ve imalat sanayi
iúletmeleri için gerçek bir kÕsÕt yaratmaktadÕr. TEEB (The Economics of Ecosystems
and Biodiversity in Business and Enterprise) øúletme Raporu’nda (2012) imalat
sanayinin

biyo-çeúitlilik

ve

ekosistem
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hizmetleri

üzerindeki

“etkileri

ve

ba÷ÕmlÕlÕklarÕ” olarak adlandÕrÕlan konulara dikkat çekilmekte, tesislerin “ayakizi” ve
üretim süreçlerinin yarattÕ÷Õ kirlenmenin yanÕ sÕra hammadde ve yarÕ mamul
tedarikçilerinin rolü yansÕtÕlmaktadÕr (UNEP, 2011:252).
Endüstriyel büyümeye dayalÕ olarak, sanayi tarafÕndan su kullanÕmÕnÕn 2030
yÕlÕ toplam küresel su talebinin yüzde 20’sinin üstüne çÕkmasÕ beklenmektedir
(Water Resources Group, 2009). Hangi sanayinin su talebinin ne düzeyde oldu÷u,
bölge ve havzaya göre yüksek oranda farklÕlaúmaktadÕr. Grafik 2.1’de bölgelere göre
nihai kullanÕm türleri bazÕnda su talebi yer almaktadÕr. Görülece÷i üzere tüm
bölgelerde tarÕmsal amaçlÕ su talebi en yüksek olmakla birlikte; Avrupa, Asya ve
Pasifik gibi sanayinin yo÷un oldu÷u bölgelerde sanayinin su talebi önemli oranlara
ulaúmaktadÕr.
Grafik 2.1. Dünyada Bölgeler BazÕnda Nihai KullanÕm için Su Talebi
TarÕm

Do÷u
Asya

Avrupa ve
Orta Asya

Evsel
kullanÕm

Latin
Amerika &
Karayipler

Sanayi

Ortado÷u
Kuzey
Afrika

Güney
Asya

SahraaltÕ
Afrika

Kaynak: UNEP, 2011:252.

Di÷er taraftan küresel düzeyde tahmin edilen su talebinin maksimum
sürdürülebilir arza kÕyasla yüzde 40 oranÕnda bir açÕk vermesi beklenmektedir. Bu
durum su kÕtlÕ÷Õ yaúanan ve endüstriyel su talebinin di÷er su taleplerine kÕyasla
önemli oldu÷u bölgelerde çalÕúan sanayilerin su verimlili÷ini artÕrmalarÕ ve/veya su
açÕsÕndan zengin bölgelere taúÕnmalarÕnÕ gerektirebilir. Özellikle kâ÷Õt, tekstil, deri ve
demir-çelik gibi yüksek düzeyde su kullanan sanayiler için sorun daha da
belirginleúmektedir (UNEP, 2011:252).
Endüstriyel su kullanÕmÕnÕn yarÕya yakÕnÕ so÷utma amaçlÕ olup bu suyun
yaklaúÕk beúte biri su buharÕ olarak kaybedilmektedir. Ancak kalan 4/5’lik kÕsÕm
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di÷er amaçlarla (ÕsÕtÕlmÕú suyun deúarjÕ su ekosistemine zarar verebilse de)
kullanÕlabilmektedir. Büyük merkezi güç tesislerinin so÷utmada kullandÕklarÕ su
kaybÕnÕ azaltmanÕn en iyi yolu, ÕsÕ için verimli kullanÕm olanaklarÕnÕ araútÕrmayÕ
gerekli kÕlmaktadÕr. Yeniden üretim (Kojenerasyon) ya da kombine ÕsÕ ve güç (CHPCombined Heat and Power) olarak adlandÕrÕlan bu strateji, genelde kentsel alanlarda,
endüstriyel parklarda ve binalarda uygulanabilir ama yaygÕn kullanÕmÕ için elektrik
úebekesinde önemli bir de÷iúim gerektirmektedir.
Di÷er endüstriyel su kullanÕmlarÕ, sÕcak kokun ve çelik bloklarÕn so÷utulmasÕ,
ka÷ÕdÕn hamurlaútÕrÕlmasÕ, tekstil ürünlerinin yÕkama, durulama ve boyanmasÕ,
derinin renklendirilmesi ve elektrokaplama dâhil metallerde yüzey iúlemeyi
içermektedir. Bu kullanÕmlar kirli ve bazen zehirli atÕk akÕúlarÕna yol açmakta ve
bazen daha da fazla su kullanÕmÕ yoluyla arÕtÕlmasÕnÕ gerektirmekte olup bunlarÕn
maliyeti ço÷u zaman üretim maliyetine dâhil edilmemektedir. Endüstriyel ve evsel
amaçlarla kullanÕlan suyun arÕtÕmÕ gerekli bir ön úart niteli÷indedir.
Di÷er bir kaynak kÕsÕtlÕlÕ÷Õ ise petrol rezervlerinde yaúanmaktadÕr. KolaylÕkla
yeniden oluúabilen petrol kaynaklarÕ tükenmekte olup, pek çok kullanÕm için petrol
yerine ikame edilebilen derin okyanus altÕ rezervuarlarÕ ve petrol ve katran kumlarÕ,
kaya

petrolünden

kaya

gazÕ

gibi

konvansiyonel

olmayan

kaynaklarÕ

de÷erlendirebilmek için teknolojik yenilikleri harekete geçirmektedir. On yÕllar önce
keúfedilen petrolün çÕkarÕmÕ, rafinerisi ve da÷ÕtÕmÕ için sadece yüzde 1 enerji
kullanÕlÕrken, günümüzde enerjiye yapÕlan yatÕrÕmlarÕn enerji geri dönüúü (EROIE)
büyük ölçüde düúüú göstermiútir. Derin sulardan petrol çÕkarÕmÕnda bu oran yüzde 10
civarÕnda, Kanada katran kumlarÕ için ise sadece yüzde 3 civarÕnda seyretmekte olup,
çÕkarÕlan kullanÕlabilir enerjinin dörtte biri çÕkarmada kullanÕlmaktadÕr. Bu maliyetler
artan petrol (ve kÕsmi ikamesi olarak gaz) fiyatlarÕna yansÕtÕlmakta olup, artan petrol
kÕtlÕ÷ÕnÕn iúaretleri olarak gösterilmektedir (UNEP, 2011:253).
Yüksek verimli metal cevherleri de dereceli olarak tükenmekte olup, henüz
acil olarak mutlak kaynak sÕkÕntÕsÕ pek çok metalde olmamakla birlikte yer üstü
metaller artan miktarlarda sanayide kullanÕlmaktadÕr. Tablo 2.1.’de farklÕ üretim
senaryolarÕna göre bazÕ metal cevherlerinin ortalama ömür tahminleri yer almaktadÕr.
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Tablo 2.1. Seçilen Dünya Maden Cevherleri Rezervlerinin Ortalama Ömür
Beklentileri
Metal
cevherleri

Aluminyum
(Boksit)
BakÕr
Demir

1999
rezervleri
(milyon
ton)
25.000

1997-99
ortalama yÕllÕk
birincil üretim
(milyon ton)

Birincil üretimde üç
büyüme hÕzÕna göre
yÕl olarak ömür
beklentisia

123,7

%0

%2

%5

202

81

48

Üretimde
yÕllÕk
ortalama
büyüme
1975-99
(yüzde )
2,9

340

12,1

28

22

18

3,4

74.000.000

559,5

132

65

41

0,5

Kurúun

64

3,07

21

17

14

-0,5

Nikel

46

1,133

41

30

22

1,6

0,28

0,016

17

15

13

3

Kalay

8

0,208

37

28

21

-0,5

Çinko

190

7,753

25

20

16

1,9

Gümüú

Notlar: a. Mevcut üretim ve tüketim kalÕplarÕ, teknolojiler ve bilinen rezervlerle.

Kaynak: UNEP, 2011:254.

Rüzgâr türbinleri ve fotovoltaik panellerden, hibrid araçlarÕn yakÕt
hücrelerinin ve enerji verimli aydÕnlatma sistemlerinin pil takÕmlarÕna kadar pek çok
ürünlerin ana bileúenlerini üretmek için gereken yüksek teknolojili, özellikli metaller
için geri kazanÕm ve geri dönüúüm oranlarÕ özellikle önemlidir (UNEP, 2011:254).
Kaynak yo÷un sektörlerin pek çok zorlukla karúÕ karúÕya kalmasÕ
beklenmektedir. Öncelikle hÕzla sanayileúen ekonomiler yüksek oranlarda kayna÷a
ihtiyaç

duymakta

bu

durumda

kaynaklara

eriúimde

rekabet

hususunu

belirginleútirmektedir. økincil olarak, yüksek kalitede metal cevherleri aúamalÕ olarak
tükenmektedir. Bu da kullanÕlabilir metal bileúiminin çÕkarÕmÕnda daha çok enerji
isteyen daha düúük kalitede cevherlere yönelime yol açmaktadÕr. Üçüncüsü, yerel
düzeyde kaynak çÕkarÕmÕnÕn ekosistem ve çevre düzenlemesi üzerinde önemli etkileri
olabilecektir. Bu etkilerin çevre politikalarÕ veya sanayi tedbirleri yoluyla önlenmesi
de çÕkarÕm maliyetini arttÕrabilecektir. Dördüncüsü ise arz güvenli÷i ve fiyat
istikrarsÕzlÕ÷Õ

riskleridir.

Sanayinin

tüm

sektörleri

bunlardan

eúit

olarak

etkilenmezken tüm malzemeler ekonomik ve çevresel açÕdan da eúit oranda
etkilenmeyecektir. Grafik 2.2’de Avrupa’da fiziki malzeme kullanÕmÕ ve kg baúÕna
malzemenin yaúam döngüsü boyunca çevresel etkileri bilgileri yer almaktadÕr.
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Grafik 2.2. Malzeme GruplarÕnÕn Çevresel Sorunlara Göreceli KatkÕsÕ (AB 27
ve Türkiye)
(Yüzde)

Kütle olarak
tüketim

Küresel ÕsÕnma
potansiyeli

Arazi
kullanÕmÕ
rekabeti

ønsan zehirleyici
etkisi

Plastik
Kömür (konutlarda ÕsÕnma ve elektrik)
Do÷algaz (konutlarda ÕsÕnma ve elektrik)
Ham petrol (konutlarda ÕsÕnma ve elektrik)
OrmancÕlÕktan bio-kütle (odun, ka÷Õt, tahta)
Hayvan ürünleri (hayvan proteini ve balÕk)
Ekinler
Demir ve çelik
Di÷er metaller (çinko, kurúun, nikel, bakÕr, alüminyum)

Çevresel
a÷ÕrlÕklÕ
malzeme
tüketimi

Kaynak: UNEP, 2011:256.

Büyük oranda tüketimi oluúturan minerallerin ço÷unun küresel ÕsÕnma,
zehirlilik ve arazi kullanÕmÕ açÕsÕndan önemli etkileri bulunmaktadÕr. EsasÕnda
çevresel etkilerin ço÷u fosil yakÕtlar, plastik gibi onlarÕn türevleri ve biyotik
malzemeler tarafÕndan oluúturulmaktadÕr (UNEP, 2011:255).
2.1.2. Endüstriyel hava kirlili÷inin dÕúsal maliyetleri
ømalat süreçlerinin ço÷u de÷iúik düzeylerde hava, su ve toprak kirlili÷ine
neden oldu÷undan imalat sanayi kaynaklÕ kirlili÷in önemli dÕúsal maliyetleri
mevcuttur. BunlarÕn toplum ve çevreye maliyetlerinin hesaplanmasÕ, içselleútirilmesi
ve azaltÕlmasÕ gerekmektedir. BazÕ çalÕúmalarda hava kirlili÷inin sa÷lÕk ve di÷er
çevresel maliyetlerinin nicelleútirilmesi arayÕúlarÕ görülmektedir. Örne÷in Çin’de
2005 yÕlÕnda GSYH’nÕn yüzde 3,8’i olarak tahmin edilen hava kirlili÷inin
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maliyetinin artan sanayileúme esaslÕ oldu÷u, kömürle çalÕúan iúletmeler ve artan
kentsel nüfusa dayandÕ÷Õ belirlenmiútir (World Bank, 2007; You ve Qi
2005:UNEP’den 2011:255).
ABD’de hava kirlili÷inin zararÕ ço÷unlukla (yüzde 95) sa÷lÕk maliyetleri
úeklinde olup GSYH’nÕn yüzde 0,7’si ile 2,8’i aralÕ÷Õnda tahmin edilmektedir. Bu
tahmin yaúÕn bir fonksiyonu olarak hayatÕn de÷eri ve kirlili÷e maruz kalma ve ölüm
oranÕ arasÕndaki iliúki ile ilgili varsayÕmlara dayanmaktadÕr (Mendelsohn ve Muller,
2007:UNEP’den 2011:256).
ABD Ulusal AraútÕrma Konseyinin 2009 yÕlÕ de÷erlendirmesinde ise fosil
yakÕt kullanÕmÕnÕn sa÷lÕk giderlerinde ABD için yÕllÕk yaklaúÕk 120 milyar dolar
maliyet oluúturdu÷u hesaplanmÕú olup bu maliyet ço÷unlukla hava kirlili÷ine dayalÕ
prematüre ölümlerinden kaynaklanmaktadÕr. UluslararasÕ Enerji AjansÕ (IEA) ve
UluslararasÕ UygulamalÕ Sistemler Analizi Enstitüsü (IIASA) fosil yakÕtlarÕn
yakÕlmasÕna ba÷lÕ hava kirlili÷i kontrol politikalarÕ maliyetinin ABD için 2005’te 190
milyar dolar oldu÷unu tahmin etmiútir. Bir alÕúÕlagelmiú iú yapma senaryosunda
2030’a kadar bu maliyetin, artan faaliyet seviyelerine ve sÕkÕ denetimlere dayalÕ
olarak 3 kat artmasÕ beklenmektedir (IEA,IIASA 2009:UNEP’den 2011:256).
Avrupa’da partikül madde emisyonlarÕ enerji ve elektrik (yüzde 30), kara
ulaúÕmÕ (yüzde 22), imalat (yüzde 17) ve tarÕm (yüzde 12) sektörlerinden
kaynaklanmaktadÕr (Krzyzanowski ve ark., 2005: UNEP’den 2011:256).
Tablo 2.2’de gösterilen GSYH’nÕn yüzdesi olarak hava kirlili÷i maliyet
tahminleri; prematüre ölüm oranÕ, bronúit ve astÕm gibi kronik hastalÕklar ve bir dizi
akut hastalÕklar gibi insan sa÷lÕ÷Õ etkilerine dayanmaktadÕr.
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Tablo 2.2. Sülfür Dioksit, Nitrojen Dioksit ve Uçucu Organik Bileúiklere DayalÕ
Hava Kirlili÷inin Maliyeti
Ülke
Çin
Avrupa Birli÷i
Ukrayna
Rusya
ABD
Kaynak: UNEP, 2011:256.

YÕl
2008
2005
2006
2002
2002

GSYH (yüzde)
1,16-3,8
2
4
2-5
0,7-2,8

Bu maliyetler daha temiz üretim yaklaúÕmlarÕ, daha temiz hammadde seçimi
ve yan ürünleri üretim de÷er zincirine dâhil ederek azaltÕlabilir.
2.1.3. Tehlikeli maddeler ve atÕklar
Sanayi üretimi sonucu ambalaj malzemeleri, kâ÷Õt, plastik maddeler, metaller,
hurda vb. sÕnai katÕ atÕklar artan miktarlarda ortaya çÕkmaktadÕr. ABD’de yapÕlan bir
araútÕrmanÕn sonuçlarÕna göre; üretimde kullanÕlan girdilerin sadece yüzde 6’sÕ
satÕlabilir ürün haline dönüúmekte, yüzde 94’ü ise üretim süreci sonunda atÕk
olmaktadÕr. AyrÕca, satÕlan ürünlerin yüzde 89’u satÕú sonrasÕndaki ilk 6 hafta
sonunda çöpe atÕlmaktadÕr (Willard, 2008:Yavuz’dan 2010:79).
Küresel ölçekte di÷er belirgin çevresel dÕúsallÕklar tehlikeli madde ve atÕklarla
iliúkili etkileri içermektedir. Boyama ve tabakalama iúlemleriyle iliúkili olarak tekstil
ve deri, a÷artma ve ilgili su emisyonlarÕna ba÷lÕ olarak kâ÷Õt ve hamur, üretilen
kimyasallara dayalÕ olarak kimya ve plastik ile yan ürünler ve metal emisyonlarÕ
sorun teúkil edebildi÷inden çimento ve çelik sektörlerindeki gibi yüksek sÕcaklÕk
gerektiren iúlemlerde üretilen atÕklarÕn toksik etkisi vardÕr.
AtÕk sektörü depolama tesisleri, evsel veya ticari atÕk suyu arÕtÕmÕ ve
endüstriyel atÕk suyu aracÕlÕ÷Õyla çevre üzerinde baskÕlar yaratmaktadÕr. Havranek
(2009)’a göre atÕk sektörü 2005 yÕlÕnda AB’de (ton baúÕna CO2 eúde÷eri 21 Avro gibi
düúük bir sayÕsal varsayÕmla) 2,7 milyar Avro dÕúsal maliyet oluúturmuútur. AynÕ
yÕlda AB 27’de kimya endüstrisinin sera gazÕ emisyonlarÕna iliúkin dÕúsal maliyetinin
3,6 milyar Avro oldu÷u dikkate alÕndÕ÷Õnda atÕk sektörünün yarattÕ÷Õ dÕúsal maliyetin
önemi anlaúÕlabilir (UNEP, 2011:257). AtÕklarÕn elden çÕkarÕlmasÕ yerine azaltmanÕn,
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yeniden kullanmanÕn ve geri dönüútürmenin göreceli ekonomik maliyetlerini analiz
etmek kaynak etkinli÷i için önemlidir.
Di÷er bir husus ise üretimde kullanÕlan tehlikeli maddelere iliúkindir.
Kimyasal Birlikleri UluslararasÕ Konseyi tarafÕndan sunulan veriler dünya çapÕnda
kimyasal satÕúlarÕnÕn 2000 yÕlÕna göre yüzde 28 artÕúla 2007 yÕlÕnda 1,8 trilyon
Avro’ya ulaútÕ÷ÕnÕ göstermektedir (Perenius, 2009:UNEP’den 2011:257). Bu
satÕúlarÕn 1,1 trilyon Avro ile yüzde 60’Õndan fazlasÕ OECD ülkeleri esaslÕdÕr.
2007’de 400 milyar Avro ile BRIICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Endonezya, Çin
ve Güney Afrika) ülkeleri satÕúlarÕn di÷er yüzde 20’lik kÕsmÕnÕ oluúturmaktadÕr.
Kimyasal kirlenmeyi kayna÷Õnda önleme, temizlenmenin maliyetlerini azaltÕp yok
ederken, tehlikeli atÕklarÕn ve emisyonlarÕn oluúmasÕnÕ önler (UNEP, 2011:257).
UluslararasÕ ÇalÕúma Örgütü (ILO) 2003 verileri küresel olarak yaklaúÕk
358.000 ölümcül ve 337 milyon ölümcül olmayan iú kazasÕ ve iúle ilgili
hastalÕklardan ölen 1,95 milyon kiúi bildirmektedir. Sadece tehlikeli kimyasallarÕn
neden oldu÷u ölümler 651.000 kiúi olarak tahmin edilmiútir. Tazminat, kayÕp çalÕúma
zamanÕ, üretime ara verme, meslek içi e÷itim, sa÷lÕk giderleri, sosyal yardÕmlar vb.
dikkate alÕndÕ÷Õnda, bu kayÕplar GSYH’nÕn yÕllÕk yüzde 5’i düzeyindedir. BazÕ ana
kazalar Tablo 2.3’te gösterilmektedir. Tehlikesiz madde ikame eden, daha temiz ve
güvenli üretimle, yeúil imalata geçiúin insan ve çevre için küresel faydalarÕ açÕktÕr.
Tablo 2.3. Örnek Büyük Sanayi KazalarÕ ve ølgili Sosyo-Ekonomik Maliyetler

Kimya sanayii

Sektör- Yer- Tarih
Bhopal,
Hindistan
03.12.1984
Toulouse,
Fransa
21.09.2001
Kuzey Deniz
06.07.1988
Meksika
Körfezi
20.04.2010

Maliyet
320 milyon dolar hak talebi ve tazminat, 10 milyon
dolar ekonomik, tÕbbi, sosyal ve çevresel
rehabilitasyon. Fakat Hindistan hükümeti felaketin
maliyetini 3,3 milyar dolar olarak tahmin etmiútir.
2 milyar avro
(çevresel+sosyal)

Ölü ve yaralÕ
sayÕsÕ
2.800 ölü ve
tahmini 170.000
uzun dönem sa÷lÕk
yan etkileri
31 ölü, 4.500
yaralÕ

3,4 milyar dolar (ço÷unlu÷u temizleme maliyeti)

167 ölü

Petrol ve
Gaz Sanayii

6,1 milyar dolar (09.08.2010 itibariyle) (muhafaza,
boúaltma, ABD Gulf eyaletlerine hibeler, ödenen hak
talepleri ve federal maliyetler); temizleme ve di÷er
yükümlülükler için 20 milyar dolarlÕk emanet
hesabÕnÕn yaratÕlmasÕ .
Kaynak: UNEP, 2011:257.
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11 ölü (petrol
platform
çalÕúanlarÕ)

2.2. ømalat Sanayiinde Yeúil ømalatÕn FaydalarÕ
Sanayilerin yeúilleúmesi ekonomik rekabet edebilirli÷in ve sürdürülebilir
büyümenin çekirdek bir ö÷esi haline gelmiútir. Kaynak girdileri sanayiler için önemli
bir üretim maliyeti oldu÷undan, etkinli÷i artÕrmak sanayilere rekabet avantajÕ sa÷lar.
Sanayilerin yeúilleúmesi enerji güvenli÷inin sa÷lanmasÕ, sa÷lÕk, güvenlik ve yeni
iúlerin teúvik edilmesi ve artan verimlilik yoluyla maliyetlerin azaltÕlmasÕyla
yoksullu÷un hafifletilmesinde önemli bir rol oynar.
Kaynak etkinli÷i, verimlilik ve rekabet gücüne artan ilgi, yenilenebilir enerji
ve kaynak etkinliklerini hedef almÕú “yeni nesil” çevre hizmetlerine talebi
artÕracaktÕr.
2.2.1. ømalat sanayinde kaynak ve enerji etkinli÷inin sa÷lanmasÕ
AynÕ ürünü üretmek için daha az kaynak ve/veya enerji kullanmak üretim
maliyetinin düúmesi yoluyla önemli ölçüde ekonomik kazanç sa÷layan iyi bir
stratejidir. DolayÕsÕyla yeúil imalat giriúimlerinin maliyetlerinin daha etkin bir sistem
vasÕtasÕyla tasarruf edilecek para ile kendini geri ödeyece÷i ve dolayÕsÕyla
yatÕrÕmlarÕn geri dönüúünü olumlu yönde etkileyece÷i kabul edilmektedir (Deif,
2011:28).
Enerji verimlili÷i, yaúam standardÕ, hizmet ve üretim kalitesi ile miktarÕnda
düúüúe yol açmadan enerji tüketiminin azaltÕlmasÕ, aynÕ iúi daha az zamanda daha az
enerji kullanarak yapmaktÕr. Enerji kaynaklarÕnÕn korunmasÕ bakÕmÕndan enerjinin
ekonomik ve yüksek verimlilikte üretilmesi ve enerji kullanÕmÕnda verimlili÷in
artÕrÕlmasÕ, dünyanÕn maruz kaldÕ÷Õ kirlenme, küresel ÕsÕnma ve gaz emisyonlarÕ gibi
zararlarÕn en düúük seviyede kalmasÕnÕ sa÷layacaktÕr (TBMM, 2008:132).
SÕnÕrlÕ, ucuz hammaddelerin kÕsÕtlÕ elveriúlili÷i ve özellikle fosil enerjiler
do÷al büyüme sÕnÕrÕna ulaúmÕútÕr. Yenilenebilir hammaddelerle bile, kullanÕlabilirlik
sÕnÕrlarÕnÕ görebiliriz: GÕda ve biyo-yakÕtlar arasÕndaki arazi kullanÕmÕ rekabeti buna
sadece bir örnektir. Uzun vadede, yenilenebilir enerji ve yenilenebilir hammaddeler
ilerlemenin potansiyel kaynaklarÕdÕr.

34 34

Motor-taúÕt bileúenleri, uçak parçalarÕ, kompresörler, elektrikli ve veri
iletiúimi teçhizatlarÕ,
kartuúlarÕ

gibi

ofis mobilyalarÕ, otomatik satÕú makinalarÕ ve lazer toner

alanlarda

“yeniden

üretim”

artarak

önem

kazanmaktadÕr.

Almanya’daki Fraunhofer Institute dünya çapÕnda yeniden üretim iúlemlerinin 10,7
milyon varil yÕllÕk petrol tasarrufu veya 5 nükleer enerji santralinin üretti÷ine eúde÷er
elektrik sa÷ladÕ÷ÕnÕ hesaplamÕútÕr. Yeniden üretim aynÕ zamanda önemli miktarlarda
hammadde tasarrufu da sa÷lamaktadÕr. ABD’de yeniden üretimin 480 binin üzerinde
istihdam yaratan 47 milyar dolarlÕk bir iú oldu÷u tahmin edilmiútir (UNEP et al.
2008: UNEP’den 2011:262). DünyanÕn en büyük yeniden üretim yapan firmasÕ olan
Caterpilllar’Õn küresel cirosu 1 milyar dolardÕr ve üç ülkede tesisleri bulunmaktadÕr.
A÷ÕrlÕk olarak tipik bir makinanÕn yüzde 70’i yeniden kullanÕlabilirken kalan yüzde
16’sÕ geri dönüútürülmektedir (Black, 2008:UNEP’den 2011:262).
ABD ve Avrupa karbon çelik üretiminin yarÕdan fazlasÕ hurdaya
dayanmaktadÕr. Geri dönüúüm enerji verimlili÷i sa÷lamaktadÕr. Örne÷in geri
dönüútürülmüú

alüminyum,

ana

üretimin

sadece

yüzde

5’i

kadar

enerji

gerektirmektedir. Bir ton bakÕr için 100 ila 300 ton arasÕ cevherin (ülkesine göre)
çÕkarÕlmasÕ ve iúlenmesini gerektirmedi÷inden, geri dönüútürülmüú bakÕr, cevherden
elde edilecek birincil üretime göre çok çok az enerji istemektedir.
Greco Temiz Üretim için Bölgesel Faaliyet Merkezi ønisiyatifi‘nin 2010’da
yayÕmlanan raporunda Akdeniz bölgesinde alternatif makina ve üretim girdisi
kullanÕmÕyla, yatÕrÕmlarÕn geri dönüúü önemli düzeylere ulaúmaktadÕr. Otomotiv
sanayinde yatÕrÕmlarÕn geri dönüúü yüzde 250, tekstilde yüzde 26, kimyada yüzde 9
ve elektronikte yüzde 6’ya ulaúmÕú olup, geri ödeme süreleri 3,4 ila 11,3 ay arasÕnda
seyretmektedir. Di÷er taraftan endüstriyel uygulamalarÕn ço÷unun ÕsÕya ihtiyacÕ
vardÕr ve çelik, alüminyum, çimento, kimyasal ve ka÷Õt gibi enerji yo÷un sanayilerde
kojenerasyon uygulamalarÕ için potansiyel vardÕr. Sanayi iúletmelerinin yüksek
sÕcaklÕkta atÕk ÕsÕ veya di÷er yanabilecek atÕklarÕnÕ geri dönüútürmek teknik ve
ekonomik olarak mümkündür (Greco, 2009).
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2.2.2. ømalat sanayiinde su kullanÕmÕnÕn etkinli÷i
Su kÕtlÕ÷Õ ve bunu azaltmanÕn maliyet ve faydalarÕ bölgelere göre
de÷iúmektedir. HâlihazÕrda küresel su talebinin yüzde 10’u imalat,

yüzde 10’u

enerji, yüzde 70’i ise tarÕm sektörüne aittir. Sanayi tarafÕndan kullanÕlan oran,
endüstriyel üretimdeki büyümeyle beraber, önümüzde yÕllarda yükselecektir. Dünya
BankasÕ (2007)’na göre Ürdün, MÕsÕr, Tunus ve Türkiye gibi su stresi olan ülkelerin
yeraltÕ sularÕnÕn sürdürülemeyen kullanÕmÕnÕn GSYH’yÕ úimdiden yüzde 1-2
düzeyinde azalttÕ÷Õ tahmin edilmektedir. Bu da sadece bu ülkeler için 10 milyar
dolar civarÕnda bir GSYH kaybÕ demektir (Water Resources Group, 2009).
Su Ayakizi (Waterfootprint) A÷Õ; endüstriyel ürünlerin çeúitlili÷i, imalat
üretim zincirlerinin karmaúÕklÕ÷Õ ve ülke ve úirketler arasÕndaki farklÕlÕklarÕn, ürünün
birimi ya da a÷ÕrlÕ÷Õ yerine de÷eri baúÕna (örn. 80 litre/ABD dolarÕ) ortalama su
kullanÕm miktarÕnÕn belirlenmesinin daha gerçekçi olaca÷ÕnÕn altÕnÕ çizmiútir. Bu
örgüte göre küresel olarak her 1 dolar imalat sanayi ürün de÷eri baúÕna ortalama 100
litre, Çin ve Hindistan’da ise 20-25 litre su kullanÕldÕ÷Õ hesaplanmaktadÕr. Etkinlik ve
geri dönüútürme önlemleri aracÕlÕ÷Õyla mutlak su kullanÕmÕ azaltÕlabilecektir. AtÕk
suyun çeúitli endüstriyel süreçlerden geri dönüúümü, içme suyu kÕtlÕ÷Õ nedeniyle
artan bir önem kazanmaktadÕr. Su arÕtÕmÕ dünya pazarÕ 2008’de 374 milyar dolar
olup, bunun 70 milyarÕ sadece ABD’dedir. Uzun vadede, süreçleri daha etkin ve
temiz hale getirerek kullanÕm sonrasÕ atÕk suyun arÕtÕmÕ ihtiyacÕnÕ azaltmak için
birçok olasÕlÕktan söz edilebilir. Sanayide teknik olarak uygulanabilir su tasarrufu
tedbirlerinin ço÷u pozitif toplumsal fayda maliyet oranÕ verecektir. Ama bunlarÕn
iúletme düzeyindeki ticari kalÕcÕlÕklarÕ su fiyatlama politikalarÕna dayanmaktadÕr.
Çin’de kâ÷Õt, çelik ve tekstil sanayileri su verimlili÷ini kendilerine kar sa÷layan bir
úekilde arttÕrabilmiúlerdir (UNEP, 2011:265).
2.2.3. ømalat sanayiinde rekabete etkisi
Dünyada her alanda oldu÷u gibi sanayide de rekabetin úiddeti ve úartlarÕ
de÷iúmektedir. Verimlili÷i artÕrmak, yenilikler yapmak, farklÕlaúmak, markalaúmak
hayatta kalabilmenin ön koúulu haline gelmiútir. Ekonomik teoriye göre rekabet,
ekonomik faaliyetlerde etkinli÷e katkÕ sa÷layarak tüketici ve toplumun refahÕnÕ
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artÕrmaktadÕr. Rekabet iúletmelerin kaynaklarÕndan faydalanÕmÕnÕ iyileútirir. Bunun
nedeni artan etkinlikten dolayÕ iúletmelerin göreceli kazancÕnÕn, rekabetçi piyasalarda
rekabetçi olmayanlara göre kÕyaslanabilir düzeyde fazla olmasÕdÕr. Rekabet
úirketlerde etkin olmayan uygulamalarÕ minimize ederek verimlili÷i artÕrma
e÷ilimindedir.
Kaynak girdileri sanayiler için önemli bir üretim maliyetini temsil etti÷inden,
etkinli÷i artÕrmak sanayilere rekabet avantajÕ sa÷layaca÷Õ için önem kazanmaktadÕr.
Sanayilerin yeúilleúmesi ekonomik rekabet edebilirli÷in ve sürdürülebilir büyümenin
çekirdek bir ö÷esi haline gelmiútir. DahasÕ üretim maliyetlerinde azalma tüketiciler
için de daha düúük fiyatlarla sonuçlanabilir.
Küresel Rekabet Gücü endeksi sÕralamalarÕ ile malzeme verimlili÷i ve öncü
teknoloji stratejilerine geçiú arasÕndaki iliúki Bleischwitz ve ark. (2009, 2010)’nÕn
araútÕrmalarÕnda öne çÕkarÕlmaktadÕr. ÇalÕúmada kaynak verimlili÷i, yurt içi malzeme
tüketimi ve Dünya Ekonomik Forumunun rekabet gücü verileri arasÕnda bir
korelasyon kurulmuútur. 26 ülkeyi kapsayan çalÕúmaya göre, ekonomilerin malzeme
verimlili÷i ile rekabet gücü endeks de÷erleri arasÕnda pozitif bir iliúki vardÕr (UNEP,
2011:260).
Çevre ve rekabet politikalarÕ ekonomik kaynaklarÕn etkin kullanÕmÕnÕ teúvik
etme ortak amacÕnÕ paylaúÕrlar. Etkili rekabet, çevre politikasÕnÕ çevresel dÕúsallÕklarÕ
etkili bir úekilde aktaracak fiyat sinyallerine izin vererek destekleyebilir. Rekabet
uyarÕmlÕ inovasyon çabalarÕ ve etkinlik iyileúmeleri baúarÕlÕ bir çevre politikasÕnda
önemli bileúenler olarak dikkate alÕnabilece÷i için rekabet aynÕ zamanda çevre
politikasÕnÕ destekler.
Ancak çevre politikasÕ pazara giriúteki engelleri artÕrarak rekabete zarar
verebilir. YapÕlacak uygulama ve düzenlemelerin sa÷layaca÷Õ çevresel baskÕ
azalÕúÕnÕn net ekonomik faydasÕ bunlarÕn maliyetinden yüksek olmalÕdÕr. Maliyetler
azalan rekabetin etkilerini de içermektedir. Çevre politikalarÕnÕn maliyetlerinden biri,
çevresel gereksinimler nedeniyle üretim yöntemini de÷iútirmekten dolayÕ mal ve
hizmetlerin piyasadaki üretim maliyetini/fiyatÕnÕ de÷iútirmek olabilir.
Çevresel düzenlemeler firmalarÕn büyüklü÷üne göre farklÕ etkiler yaratÕr.
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BazÕ düzenlemeler küçük firmalarÕn lehine gibi görünse de, büyük firmalar genellikle
daha düúük birim maliyetlerle düzenlemelere katlanabilir. Bu durum ortalama üretim
maliyetleri üzerinde sabit maliyetlerin etkisiyle açÕklanabilir. Sabit maliyetler
çÕktÕdan ba÷ÕmsÕz oldu÷undan, büyük firmalarda ortalama maliyet üzerinde daha
düúük artÕúa neden olacaktÕr.
Çevre politikalarÕnÕ uygulamaya geçiú ile iliúkili olarak rekabet için bir di÷er
risk söz konusudur. Bu risk piyasada hâlihazÕrda yerleúik firmalarÕn, pazara giriú
engellerini yükseltmek için, çevresel kaygÕlarÕ yÕkÕcÕ amaçlarla ve etkin olmaktan çok
sÕkÕ olan çevre standartlarÕnÕn lobisinde kullanmalarÕdÕr. DahasÕ pazarda zaten var
olan firmalar, yeni üretime baúlayacak olanlara göre daha az ba÷layÕcÕ standartlarla
karúÕlaúma e÷ilimindedir. Bunun çok çeúitli sebepleri vardÕr, ancak en önemlilerinden
biri, üretim tesislerinin çevresel karakteristiklerini ilk baúta standarda uygun olarak
kurmak yerine daha sonradan iyileútirmeye çalÕúmanÕn daha pahalÕ oluúudur. Bu da
sÕklÕkla, maliyetler arasÕndaki farkÕ gözeterek pazara yeni girenlere, kurulmuú olan
firmalara göre daha sÕkÕ çevresel talepler koyan bir düzenleme türüne yol açabilir. Bu
di÷er firmalara göre daha ba÷layÕcÕ standartlarÕn yol açaca÷Õ daha yüksek üretim
maliyetleri nedeniyle yeni girenler için pazara giriúte bir engel yaratabilir.
Di÷er taraftan, çevresel olarak zararlÕ sübvansiyonlar aynÕ zamanda rekabeti
de bozmaktadÕr. Etkili rekabet, dÕúsallÕklarÕ düzeltmede do÷ru emisyon fiyatÕnÕ
belirlemede araç olabilir. Bu yüzden rekabet politikasÕ çevre politikasÕnÕ oldukça
destekleyici olarak addedilebilir. Yeúil vergilerin di÷er etkin olmayan vergilerde
azalmaya yol açaca÷Õ varsayÕlÕrsa, ekonomik faaliyet ve rekabet bundan muhtemelen
faydalanacaktÕr (Nordic Competition Authorities, 2010:19).
2.2.4. ømalat sanayiinde yeúil iúlerin yaratÕlmasÕ
Büyümenin yeúilleúmesiyle yeni yeúil sektör ve faaliyetler ortaya çÕkacak ve
çalÕúanlar hem daha çevre dostu olmak için yeniden tasarlanan eski iúlerde hem de
yeni iúlerde yeni becerilere gereksinim duyacaktÕr. øúgücü piyasasÕ ve becerileri
geliútirmeye dönük politikalar yeúil büyümeye önemli bir katkÕ yapabilecektir.
Yeúil iúlerin sayÕsÕ yenilenebilir enerji sektöründe artÕú halindedir. Metal
de÷er zincirinde, örne÷in de÷erli yan ürün ve hurdalarÕn kullanÕm ve geri dönüúümü
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sayesinde önemli yeúil iú yaratma fÕrsatlarÕ beklenmektedir. Ancak talep artÕúÕ olmasÕ
üretimde etkinli÷in artÕrÕlmasÕna dönük geliúmeler bu sanayide iúçi ihtiyacÕnÕ azaltma
e÷iliminde olabilir.
Bu nedenle yeúil uygulamalarÕn istihdam üzerindeki etkisi sÕnÕrlÕ olmakla
birlikte, ampirik kanÕtlar, yeúil uygulamalarÕn iúler üzerindeki pozitif etkisini
göstermektedir. Demir-çelik, alüminyum, çimento ve kâ÷Õt gibi ana imalat sanayileri;
hurda kullanÕmÕ, daha yüksek enerji etkinli÷i ve alternatif enerji kaynaklarÕnÕn
kullanÕmÕyla yeúil iúleri hareketlendirmeye baúlamÕúlardÕr. 2006’da dünya çapÕnda
çelik üretiminin yüzde 42’sinin hurdaya dayandÕ÷Õ ve 200 binden fazla kiúinin bu
alanda istihdam edildi÷i tahmin edilmektedir (Renner et al., 2009:UNIDO Green
Industry’den, 2011:18).
Kaynak etkinli÷i, verimlilik ve rekabet gücüne artan ilgi, yenilenebilir enerji
ve kaynak etkinliklerini hedef almÕú “yeni nesil” çevre hizmetlerine talebi
artÕracaktÕr. Örne÷in sadece Hindistan’da 2025’e kadar biyo-kütle gazlaútÕrmasÕyla
900 bin kadar iú yaratÕlabilece÷i tahmin edilmektedir. Bunun 300 bininin gazlaútÕrÕcÕ
ocaklarÕn üretiminde, 600 bininin ise biyo-kütle üretimi, tedarik zinciri iúlemleri ve
satÕú sonrasÕ hizmetlerinde istihdam edilmesi beklenmektedir. Bunlara ilaveten 150
bin kiúinin ise geliúmiú biyo-kütle piúirme teknolojilerinde istihdam edilmesi
beklenmektedir (Enerji ve Kaynaklar Enstitüsü, 2009:UNIDO Green Industry’den,
2011:20).
ABD’de 2020 yÕlÕna kadar enerji tüketiminin yüzde 20’si yenilenebilir enerji
kaynaklarÕna dayandÕrÕlÕrsa 200 binden fazla iú yaratabilece÷i, aksi halde
(yenilenebilir enerji kaynaklarÕna geçilmezse) 90 binden az iú yaratÕlaca÷Õ tahmin
edilmiútir (Kammen, Kapadia and Fripp, 2004:OECD’den 2011:91) Enerjiyle ilgili
faaliyetlerde istihdam kazanç ve kayÕplarÕ hesaplandÕ÷Õnda, halihazÕrda 2020’ye
kadarki yüzde 20 hedefiyle Avrupa’da 1,4 milyon iúin yaratÕlabilece÷ini öne
sürmektedir (Whiteley, M. et al., 2004:OECD’den 2011:92). Varolan iúlerin pek
ço÷unun yeúillenmesi gerekirken, küçülen sektör ve iúletmelerden büyüyenlere
yeniden da÷ÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ gerekecek ve bu yolla da yeni iúler yaratÕlabilecektir.
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Di÷er taraftan teknolojik yeniliklerin tipik olarak iúgücünü azalttÕ÷Õ ve iú
kayÕplarÕna yol açtÕ÷Õ unutulmamalÕdÕr. Yeúil endüstriyel dönüúümün gerektirdi÷i
yapÕsal de÷iúiklikler nedeniyle bazÕ sektörlerdeki iúler kaybedilecektir. Örne÷in içten
yanmalÕ motorlu arabalardan elektrikli araçlara orta ve uzun vadeli bir geçiúte içten
yanmalÕ motorlara ait üretim iúleri kaybolabilecektir (UNEP, 2011:267).
Metal de÷er zincirlerinde, de÷erli yan ürün ve hurdalarÕn kullanÕmÕ ve geri
dönüúümünde önemli iú fÕrsatlarÕ bulunmaktadÕr. AB’de alüminyumun ikincil
üretimi, 2006 toplam hâsÕlasÕnÕn yüzde 40’ÕnÕ oluúturmaktadÕr. Dünya’nÕn en büyük
alüminyum üreticisi olan Çin, ikincil üretimini artÕrmada hurda metaller bulmakta
sÕkÕntÕ yaúamaktadÕr. Alüminyum tenekelerde dünyanÕn en yüksek geri dönüúüm
hÕzÕna sahip olan Hindistan ve Brezilya ise, bu sayede yoksullu÷u azaltabilmektedir.
ABD’de 2005 yÕlÕnda, demir-çelik fabrikalarÕndan 21 milyon ton civarÕnda demir
hurdasÕ geri dönüútürülmüútür (van Oss 2006:UNEP’den 2011:267). Bu da 2.600’ün
üzerinde kiúiye istihdam sa÷lamÕútÕr. Di÷er ülkelerde karúÕlaútÕrÕlabilir iúgücü
verimlili÷i oldu÷u varsayÕldÕ÷Õnda, ABD verisi esas alÕnarak di÷er ülkeler için tahmin
yapÕldÕ÷Õnda, dünya çapÕnda hurda geri dönüúümünün 25 bin kadar kiúiye istihdam
sa÷layabilece÷i söylenebilir (UNEP et.al., 2008:UNEP’den 2011:267).
Artan üretici sorumlulu÷u veya iade edilebilir depozitolar gibi kamu
politikalarÕ, kapalÕ döngü üretimi teúvik etmeye ve ürün yaúam döngüsünü uzatmaya
yardÕm edebilir, bu sayede kaynaklarÕn korunmasÕ ve bakÕm, onarÕm, yeniden üretim
ve geri dönüúüm iúlerinde daha fazla iú yaratÕlabilecektir. Ömrünü tamamlamÕú
ürünlerin toplanmasÕ ve ayrÕútÕrÕlmasÕ (tersine lojistik) önemli bir iú potansiyeli
olabilecektir. Vergilerin iúgücünden uzaklaútÕrÕlarak, atÕk emisyonlarÕ ve/veya
malzeme çÕkarÕmÕna kaydÕrÕlmasÕ, do÷rudan enerji maliyetleri veya sermaye
maliyetleri karúÕsÕnda iúgücü maliyetlerini düúürerek daha fazla iú yaratmanÕn etkili
bir yolu olabilir. Enerji hizmet úirketlerinde, bakÕm ve onarÕmda ve kÕt malzemelerin
geri dönüúümünde daha fazla beceri isteyen iúler de olacaktÕr. Becerilerin artÕrÕlmasÕ
için e÷itim programlarÕ gerekecektir, ancak ihtiyaç duyulan beceriler yerel sanayinin
geliúmiúlik düzeyine göre farklÕlaúabilecektir.
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2.2.5. Yeúil imalatÕn ekonomik faydalarÕ
Yeúil imalat çevre ve insanlar için riskleri azaltacak, gerek sanayiciye olan
maliyeti düúürerek, gerekse çevreye duyarlÕ üretim yapÕlmasÕnÕ sa÷layarak üretim
süreçlerinin verimlili÷ini artÕracak bir çok taraflÕ kazanç stratejisi olarak
tanÕmlanabilir. Süreç veriminin artmasÕ ile daha çok hammadde faydalÕ ürüne
dönüútürülecek ve belli bir maliyetle bertaraf edilmesi gereken atÕk miktarÕ
azalacaktÕr.
Genel denge modeli kullanÕlarak AB için yapÕlan bir çalÕúmada, emek ve
sermaye üzerindeki mevcut vergi yükünü dengeleyecek bir yeúil vergi reformu ile
önemli gelir ve istihdam artÕúlarÕnÕn sa÷lanaca÷Õ gösterilmiútir (Mooij ve Bovenberg,
1998:Da÷demir’den 2005:57). AB Komisyonu’nun sera gazlarÕ emisyonlarÕnÕn 2000
yÕlÕnda 1990 yÕlÕ düzeylerine çekilmesi konusundaki yönergesinin gere÷i olarak
uygulanacak emisyon vergisinin AB üyesi 15 ülkenin üretim ve istihdamÕnÕ nasÕl
etkileyebilece÷ini araútÕran bir baúka çalÕúmada, emisyon vergilerinin imalat
sanayiini

oluúturan

endüstrilerin

maliyet

yapÕsÕnÕ

de÷iútirirken

sera

gazÕ

emisyonlarÕnÕ azaltacak teknolojilere yapÕlacak yatÕrÕmlarÕn karlÕlÕ÷ÕnÕ yükseltti÷i
saptanmÕútÕr. ÇalÕúmada ayrÕca, imalat sanayiine ek bir maliyet olarak yansÕyan
emisyon vergisi yükünün istihdam vergilerinin azaltÕlmasÕyla dengelenmesi
durumunda da üretim ve istihdam kapasitelerinde artÕú olabilece÷i tahmin
edilmektedir (Heady ve ark., 2000:Da÷demir’den 2005:57).
2.3. Yeúil ømalatÕn Gerçekleútirilmesinde Uygulanabilecek Politikalar
Güçlü bir yeúil imalata geçiúte, kapsamlÕ politikalara ihtiyaç duyulmaktadÕr.
Bunlar piyasa politika ve araçlarÕ, hukuki düzenlemeler, tüketici davranÕúlarÕnda
de÷iúim, teknolojik geliúim, kurumsal düzenlemeler ve yönetiúim, yeúil imalat için
yatÕrÕm ihtiyacÕ, finansman ve yeúil imalatÕn geliúiminin izlenmesi baúlÕklarÕ altÕnda
incelenmiútir.
2.3.1. Piyasa politika ve araçlarÕ
Piyasa mekanizmalarÕ, bu tür bir politika paketi için oldukça kritik bir öneme
sahip olacaktÕr.
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Piyasa temelli yaklaúÕmlar, di÷er politikalara göre iki açÕdan üstün
görülmektedirler. Birincisi, bu araçlar maliyet azaltÕmÕ açÕsÕndan etkin olmakta,
ikincisi de iyi tasarlandÕklarÕ zaman çevre dostu teknolojilerin yayÕlmasÕnÕ ve bu
alandaki yenilikleri teúvik etmektedirler (Karakaya ve Özça÷, 2004).
Piyasa araçlarÕ dÕúsallÕklarÕ içselleútirirler yani kirleticiye ödettirirler.
Çevresel

kirlenme

ve

bozulma,

üretilen

mal

ve

hizmetlerin

yanlÕú

fiyatlandÕrÕlmasÕndan da kaynaklanabilmektedir. Piyasa fiyatlarÕ genellikle ekolojik
maliyetleri yansÕtmadÕ÷Õndan fiyatlarÕn ekonomik olarak etkin olabilece÷i esas
alÕnarak alÕnan kararlar çevresel olarak geçerli olmayabilir. Politikalar kaynak
kullanÕmÕyla iliúkili dÕúsal çevresel ve sosyal maliyetleri hesaba katarak bir úekilde
hammadde ve enerji için fiyatlarÕ artÕrmayÕ amaçlamalÕdÕr. Çevresel vergiler, kirletici
iúletmelerin, çevreye verdikleri zarar için ödeme yapmasÕnÕ sa÷layarak, piyasa
fiyatÕna dâhil edilmemiú negatif çevresel etkileri ve ürün ve süreçlerin maliyetlerini
fiyatlarÕn yansÕtmasÕnÕ sa÷lamaya yardÕmcÕ olurlar. KÕsa vadede, vergi ve harçlar
kirleticileri

ve

kaynaklarÕ

kullananlarÕ

davranÕúlarÕnÕ

de÷iútirme

yönünde

etkilemektedir. Uzun vadede ise yenilikçili÷i ve yeni ve daha etkin üretim
yöntemlerinin geliútirilmesini cesaretlendirirler

(OECD, 2008: UNIDO Green

Industry:2011:67). Çünkü malzeme girdi vergileri kaynaklarÕn daha etkin kullanÕmÕnÕ
teúvik etmenin ve malzeme etkin üretim teknolojileri ve daha az malzeme yo÷un
ürünler için eko-inovasyonlarÕ güçlendirmenin bir yolu olarak görülmektedirler.
Vergilerin ço÷u üretimin çÕktÕ tarafÕnÕ hedeflerken (örn. emisyon ve atÕklar
üzerine vergi ve harçlar), bazÕlarÕ da malzeme girdi vergisi olarak uygulanmaktadÕr.
Malzeme girdi vergisi ya her tür malzemeye (örn. avro/ton) eúit úekilde uygulanabilir
ya da malzemelerin zehirliliklerine göre farklÕlaútÕrÕlabilir. Sanayilerin vergi
alÕnmayan ülkelere kaymasÕ yoluyla vergi kaçÕrmanÕn önüne geçmek üzere vergilerin
uluslararasÕ düzeyde uyumlaútÕrÕlmasÕ önerilmektedir (UNIDO Green Industry,
2011:68).
AtÕk toplama, su temini, atÕk suyu arÕtÕmÕ ve enerji arzÕ gibi çevresel
hizmetler için ödenen ücret ve harçlar çevresel vergilerle yakÕn ba÷lantÕ içindedir
Çevresel harçlar (kÕsmen ya da tamamen) atÕk suyu arÕtÕmÕ ve imhasÕ gibi çevresel
hizmetlerin ve azaltma önlemlerinin maliyetlerini karúÕlamak üzere tasarlanmÕúlardÕr.
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Emisyonlar

üzerindeki

do÷rudan

vergiler,

kirleticilere

kirliliklerini

azaltmanÕn vergiyi ödemekten daha fazla maliyetli olaca÷Õ noktaya kadar (en az
maliyetli úekilde) azaltma insiyatifi verdiklerinden ekonomik olarak etkindir. Mallar
üzerindeki vergiler gibi dolaylÕ vergiler veya zorunlu teknoloji standartlarÕ gibi
alternatif politikalarÕn kirlili÷i azaltma maliyeti daha az olmayabilmektedir.
Do÷rudan emisyon vergileri kirlilik azaltÕmÕnÕ en ucuz úekilde yaptÕklarÕ için maliyet
etkindirler. Kirlili÷i azaltmayÕ maliyetli bulan firmalar kirletmeye devam edecek ve
daha fazla vergi ödeyecek iken, bunu daha az maliyetli bulanlar daha fazla vergi
ödemek yerine kirliliklerini azaltacaktÕr. Ancak bu durum sabit maliyetleri satÕúlara
oranla zaten yüksek olan küçük iúletmelere rekabet açÕsÕndan tehdit yaratabilir. Ölçek
ekonomisinden en üst düzeyde yararlanan firmalar, kirlili÷i azaltÕcÕ yatÕrÕm yaparak
ve daha az vergi ödeyerek, rekabette küçük úirketlere göreceli olarak daha avantajlÕ
bir konuma geleceklerdir. DolayÕsÕyla do÷rudan emisyon vergileri piyasada
yo÷unlaúmaya ve düúük rekabete yol açabilir.
Vergi muafiyetleri belirli ürün ve sanayi sektörleri için yapÕlabilir. Vergi
gelirleri belirli bir amaç için, örne÷in vergilenen faaliyet alanÕ ile ilgili olarak
ayrÕlabilir. HâlihazÕrda OECD ülkelerinde çevreyle iliúkili vergilerden elde edilen
gelirler GSYH’nÕn yüzde 1,7’sini oluúturmakta, bu oran Kuzey Amerika’da yüzde
0,7’den Avrupa’da yüzde 2,5’e de÷iúmektedir. Gelirlerin yüzde 90’Õndan fazlasÕ
yakÕtlardan ve motorlu taúÕtlardan gelmektedir. OECD geçti÷imiz on yÕlda çevreyle
ilgili vergilerin hem GSYH hem de toplam vergi gelirine göre aúamalÕ bir úekilde
azaldÕ÷ÕnÕ bildirmektedir. (OECD, 2011:41).
FarklÕ türlerde vergiler tasarlanÕrken, hedeflenen sanayinin do÷asÕ dikkate
alÕnmalÕdÕr. Çevre ile ilgili vergiler esas olarak araç yakÕtÕ vergilerine dayanmaktadÕr.
Birçok ülkede bunlar yakÕt fiyatlarÕnÕ yeteri kadar yükselterek, araç yakÕt talebini
büyük oranda makul seviyeye çekmiútir.
Bir di÷er araç olan sübvansiyonlar hükümet politikalarÕ ile iliúkili olarak
çeúitli transferlere, ödemelere, desteklere (vergi muafiyetleri gibi) ve korumalara
atfedilebilir. Sübvansiyonlar vergi karúÕlÕklarÕ, kredi garantileri ve su, atÕk ve atÕk
suyu toplama gibi kamu hizmetleri için maliyetin altÕnda ücretlendirme gibi farklÕ
úekillerde uygulanabilir. Ancak sübvansiyonlar verimsizliklere ve olumsuz çevresel
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etkilere neden olmamasÕ için dikkatli uygulanmalÕdÕr. SübvansiyonlarÕn iyi bir
úekilde

hedefleri

ortaya

konulmalÕ

ve

performanslarÕ

izlenmelidir

(EEA,

2006:UNIDO Green Industry’den 2011:69).
Son küresel finansal krizin ardÕndan devletler tarafÕndan geliútirilen destek
paketleri sanayinin yeúilleúmesi ve daha temiz teknolojiler için yeni sübvansiyonlarÕ
içermiútir. Yüzde 34’ü yeúil yatÕrÕmlara ayrÕlmasÕ beklenen 586 milyar dolarlÕk
toplam destek paketine ilaveten, Çin, uluslararasÕ talepte bir düúüúle karúÕlaúan yerel
üreticilere yardÕm amacÕyla solar sübvansiyonlarÕ açÕklamÕútÕr. Otomotiv sanayii
dünya çapÕnda, milyarlarca dolarlÕk acil kefalet kredilerinden, hurda ve tüketici
sübvansiyonlarÕndan faydalanmÕútÕr (UNEP, 2011:277).
Yeúil üretim, geri ödenebilir devlet sübvansiyonlarÕ, yeúil fonlar, sigorta
fonlarÕ, düúük faizli ve geri ödeme úartlarÕ elveriúli krediler ve di÷er türdeki yeúil
sübvansiyonlar gibi finansal araçlarla da desteklenebilir. Yeúil sübvansiyonlar gibi
teknoloji

spesifik

yönlendirilmesinde

araçlar,

alternatif

teknoloji

yollarÕnÕn

açÕlmasÕ

ve

yardÕmcÕ olabilir. Bunun karbon vergileri gibi uygun

düzenlemelerle birleútirilmesi gerekmektedir. Devletler aynÕ zamanda kaynak
verimlili÷ini arttÕrmak isteyen ancak ticari bankalardan finansmana sÕnÕrlÕ ulaúÕma
sahip KOBø’lere kredi sa÷lamayÕ kolaylaútÕran ulusal finansman mekanizmalarÕ da
oluúturabilir. Böyle fonlama mekanizmalarÕ çevresel vergilerden elde edilen gelirler
kullanÕlarak çalÕútÕrÕlabilir.
Yeúil büyüme için çevreye zararlÕ fosil yakÕt sübvansiyonlarÕnÕn reformu
önemli bir “kazan-kazan” stratejisi olarak özellikle ele alÕnmaktadÕr. UluslararasÕ
Enerji AjansÕ verileri temel alÕnarak OECD tarafÕndan yapÕlan analiz, geliúen ve
kalkÕnmakta olan ülkelerde fosil yakÕt sübvansiyonlarÕnÕn kaldÕrÕlmasÕ ile normal
iúleyiú karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda 2050 yÕlÕnda küresel sera gazÕ emisyonunun yüzde 10
kadar azalaca÷Õ sonucuna ulaúmÕútÕr (OECD, 2011: 43).
2.3.2. Hukuki düzenlemeler
PiyasanÕn fiyat sinyallerine yeterli karúÕlÕk vermedi÷i hallerde ya da zehirli
kimyasallarÕn üretimi ve kullanÕmÕ gibi belli faaliyetlerin tamamen yasaklanmasÕ
gerekti÷i durumlarda yasal düzenlemelere gerek duyulmaktadÕr. Önemli miktarlarda
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emisyon ve atÕk sularÕn ana kaynaklarÕ olan imalat sanayileri geleneksel olarak
düzenleme ve denetleme araçlarÕnÕn birincil hedefleri olmuútur. Teknoloji ve/veya
performans standartlarÕyla geliútirilen mevzuat yeúil yatÕrÕmÕ sürükleyebilir,
sanayileri do÷al kaynaklarÕ daha etkin kullanmaya teúvik edebilir, yeúil ürünler ve
üretim için pazarlar yaratabilir. Düzenleyici mekanizmalar yeni endüstriyel
iúlemlerin lisanslamasÕnda daha temiz teknoloji standartlarÕnÕ oluúturabilir. Temiz
üretim gereksinimleri olan sanayiler mevcut en iyi ve en mümkün teknoloji için
emisyon ve deúarj standartlarÕnÕ oluúturabilir. Düzenleyici ve denetim mekanizmalarÕ
önleme, kirleten öder ve artan üretici sorumlulu÷u, atÕk minimizasyonu, yeniden
kullanÕmÕnÕ ve geri dönüúümü gibi ilkeleri teúvik ederek karmaúÕk tedarik zincirli
büyük imalatçÕlarÕ, kapalÕ döngü imalat ve yeniden üretim ve geri dönüúüm için
daha etkin geri toplama sistemlerini tercih etmeye özendirebilir.
Son yÕllarda AB’nin Elektrikli ve Elektronik Ekipman AtÕklarÕ Direktifi
(WEEE), Belirli ZararlÕ Maddelerin KullanÕmÕnÕ KÕsÕtlama (RoHS) ve REACH
direktifleri ürünlerin üretim ve kullanÕmÕnda uygulanan standartlarda dünya çapÕnda
etkili olmuútur.
Zorunlu veya gönüllü standartlar ve vergiler teknoloji sÕnÕrlarÕnda veya
sÕnÕrlara eriúimde yeniliklerde dönüúümleri harekete geçirebilir (OECD, 2010b).
Araç imalatÕ örne÷inde bunlar boru sonu emisyon azaltÕmÕnda yenilik, girdi ikamesi
(örn. yakÕtlar), faktör ikamesi (daha etkin, yeniden tasarlanmÕú motorlar) ve çÕktÕ
ikamesini (yeniden tasarlanmÕú aracÕn daha yüksek yakÕt verimlili÷i) içerebilir.
OECD tarafÕndan yapÕlan bir çalÕúmada 1965-2005 döneminde petrol vergilerinin
(düzenleyici mekanizmalarla birlikte) araba imalatÕnda motor yeniden tasarÕm
teknolojileri üzerinde kuvvetli pozitif bir etkisini göstermiú olup, bu dönemde faktör
ikamesi patent baúvurularÕnda en yüksek büyümeyi gerçekleútirmiútir (UNEP,
2011:275).
Düzenleyici koúullarÕn özel sektörün gönüllü yaklaúÕmlarÕnÕn sa÷layaca÷Õ
avantajlardan faydalanmak için yeterli esnekli÷i de sunmasÕ gereklidir. Son yÕllarda
ço÷unlukla iúletmelerin dâhil oldu÷u gönüllü hükümet dÕúÕ insiyatifler çevresel
varlÕklarÕ de÷erlendirmek için, yatÕrÕmÕn çevresel ve sosyal etkilerini ayarlamada ve
yaúam döngüsü boyunca kaynak kullanÕmÕ ve kirletici yo÷unlu÷unu azaltmak için
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ölçüm protokollerine katkÕ sa÷lamÕútÕr.
2.3.3. Tüketici davranÕúlarÕnda de÷iúim
Toplumsal düzeyde sürdürülebilirlik konusunda bilinç arttÕkça; yatÕrÕmcÕlarÕn,
müúterilerin ve devletlerin iúletmelerden bu konudaki beklentileri gündeme
gelmektedir. 1989 yÕlÕndan baúlayarak dünyada giderek artan sayÕda halka açÕk
iúletmelerin periyodik olarak yayÕnladÕklarÕ finansal raporlar dÕúÕnda, çevreyle,
toplumla ve sürdürülebilirlikle ilgili politikalarÕnÕ ve yarattÕklarÕ etkilerini
raporlamaya

baúladÕklarÕ

gözlemlenmektedir

(Kolk,

2004:

51-64:Yavuz’dan

2010:69).
ømalat sanayilerinin gönüllü insiyatifleri úeklindeki bireysel düzenlemeler,
kimya sanayiinin 50 üzerinde ülke katÕlÕmcÕlarÕyla oluúturdu÷u “Responsible Care”
gibi köklü insiyatifleri içermektedir. 2004 itibariyle Kimya Dernekleri UluslararasÕ
Konseyi ve üyeleri küresel kimya sanayiinin ürün yönetim performansÕnÕ artÕrmak
için bir Küresel Ürün Stratejisi geliútirmiútir.
1990’dan

beri

imalat

sanayileri

mevzuatla

getirilen

standartlarÕ

gerçekleútirme ve aúma amacÕyla baúlayan bir dizi gönüllü inisiyatife dahil olmuútur.
Geçti÷imiz on yÕlda pek çok gönüllü sanayi inisiyatifi daha sistemli paydaú katÕlÕm
uygulamalarÕ, izleme ve raporlama gereksinimleri aracÕlÕ÷Õyla bilgilendirmeye
geçmiútir (UNEP, 2011:280). 1997 yÕlÕnda oluúturulan Küresel Raporlama Giriúimi
(Global Reporting Initiative-GRI) gibi yaklaúÕmlarla bir standart ve format
oluúturulmaya çalÕúÕlmaktadÕr. GRI’nÕn amacÕ, úirketlerin ekonomik, çevresel ve
toplumsal performanslarÕ hakkÕndaki raporlarÕnÕ do÷ru ve güvenilir bir biçimde
oluúturmalarÕna yol gösterecek ve raporlama konusunda dünya çapÕnda uyum
sa÷layacak bir sistem geliútirmektir (GRI, 2008:Yavuz’dan 2010:69). GRI, bu amaca
ulaúmak için sürdürülebilirlik raporlarÕ konusunda bir kÕlavuz oluúturmuútur. Bugün
dünya çapÕnda 1.500 iúletme bu giriúimin formatÕnÕ kullanmaktadÕr. Fortune 500
listesindeki 50 firma da formatÕ benimseyen iúletmeler arasÕndadÕr (Etzion ve
Ferraro, 2006: 8:Yavuz’dan 2010:69).
Derecelendirme ve eko-etiketlemenin artan ticari kullanÕmÕ, ürünlerin
çevresel etkileri veya mevcut temiz mallar ve faaliyetler hakkÕnda bilgi sunmada
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di÷er insiyatif ve politikalarÕ destekleyebilir. Gönüllü araçlar ile enerji verimlili÷i
oranlarÕ, iyi tasarlanmÕú eko-etiketleme sistemi gibi bilgiye dayalÕ ölçütler ve benzeri
di÷er yaklaúÕmlar; mevcut temiz alternatiflerin ö÷renilmesi yanÕnda belirli
faaliyetlerin çevresel etkileri hakkÕnda üretici ve tüketici duyarlÕlÕ÷ÕnÕ artÕrmaya
yardÕmcÕ olma konusunda da önemli rol oynayabilirler (OECD Yeúil Büyüme
Stratejisi Geçici Raporu, 2010).
Bilgilendirme araçlarÕ, ürün bilgisinden, etiketleme ve raporlamaya kadar
çeúitli úekiller alabilir. Kamu kurumlarÕ eko etiketleme düzenlemelerinin geçerlili÷ini
ve uyumlaútÕrÕlmasÕnÕ destekleyebilir ve tüketicilerin bilgili kararlar verebilmelerini
ve yeni geçilen etiketleme ve ürün bilgi mekanizmalarÕnÕ tanÕmalarÕnÕ temin eden
tüketici farkÕndalÕk ve e÷itim programlarÕnÕn kurulmasÕnÕ destekleyebilir.
2.3.4. Teknolojik geliúim
Bir ekonomiyi dönüútürmenin temeli yenilikçiliktir. Yenilikçilik ve
sonucundaki yaratÕcÕ yÕkÕm, yeni fikirler, yeni müteúebbisler ve yeni iúletme
modelleri anlamÕna gelmektedir. Bu nedenle yenilikçilik yeni pazarlarÕn kurulmasÕna
katkÕ sa÷lar, yeni iúlerin yaratÕlmasÕna yol açar ve insanlarÕn yaúam kalitesini
iyileútirmedeki her çabanÕn ana içeri÷idir (OECD, 2011:51).
Sanayi sektöründe teknolojik geliúme Ar-Ge faaliyetleri ile iç içedir. E÷er bir
ülkede Ar-Ge altyapÕsÕ kurulmuú ise, sanayinin rekabet edebilecek boyutlara eriúmesi
ve yeni ürünleri istenilen kalite ve maliyette ihraç edebilmesi mümkündür. Bu
nedenle Ar-Ge altyapÕsÕnÕn kurulmasÕ, dolayÕsÕyla firmanÕn ve/veya sanayinin
(ekonominin) GSMH’sÕnÕn bir bölümünün buraya aktarÕlmasÕ yaúamsal bir önem
taúÕmaktadÕr.
Ar-Ge faaliyetlerinde seçilen hedefler arasÕnda, yeni ürün veya özgün ürünün
gerçekleútirilmesi, rekabet gücü ve pazarda süreklilik için zorunludur. Özgün ürün,
rekabet edebilmek, uluslararasÕ pazara çÕkabilmek ve pazarda kalÕcÕ olabilmek için
sanayinin vazgeçilemez bir talebidir. DolayÕsÕyla özellikle yatÕrÕm malÕ üreten
sektörlerde, kullanÕcÕdan gelen talebe, pazarÕn gereksinimlerine ve rakip ürünlere
göre, üstünlük sa÷layÕp öne geçebilmek için Ar-Ge faaliyetlerini belirli bir düzeye
getirmek önemlidir. Yeni ürünü oluútururken, maliyet faktörü her zaman birinci
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planda tutulmalÕdÕr. Bunun için de tasarÕm, malzeme maliyetlerini düúürecek bir
biçimde yapÕlmalÕ ve uygulamada kalite ile bütünleútirilmelidir. Yeni ürün, maliyetkalite optimizasyonunu pazarla bütünleútiren bir yapÕda olmalÕdÕr (Bayülken,
2010:48).
Bilim ve teknoloji imalat sanayilerini sürdürülebilir üretim úekilleri ve
ekonomik büyüme do÷rultusunda cesaretlendirmede hayati bir rol oynar. Geliúmekte
olan ülkelerin ço÷u, önceden var olan teknolojileri uyarlayÕp benimseme yoluyla
teknolojik ilerlemeler kaydetti÷inden, destek programlarÕ yeni teknolojilerin
uygulanmasÕnÕ ve yaygÕnlaúmasÕnÕ kolaylaútÕrmalÕdÕr. Bilgi aktarÕmÕ ve çevresel
teknolojilerin yaygÕnlaúmasÕ bilim parklarÕ, kümeler, kuluçka merkezleri, küresel
a÷lar vb. altyapÕlar aracÕlÕ÷Õyla kolaylaútÕrÕlabilir. Ar-Ge hibeleri, vergi muafiyetleri
ve giriúim sermayesi fonlarÕ gibi finansal destek araçlarÕ çevresel teknolojilerin
geliúimini ve yaygÕn kullanÕmÕ desteklemek için önemlidir.
Ar-Ge sübvansiyonlarÕ, hibeler ve vergi muafiyetleri sadece yeni ve geliúen
teknolojilerin yaratÕlmasÕnda önemli de÷ildir, aynÕ zamanda var olan teknolojilerin
benimsenmesi ve uyarlanmasÕnÕ desteklemek içindir. Geliúmiú ülkelerin ço÷unda
iúletmelerce yapÕlan Ar-Ge faaliyetleri, do÷rudan hibeler veya vergi indirimi
aracÕlÕ÷Õyla desteklenmektedir. ømalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki pek çok
problem için teknolojik çözümler hali hazÕrda var olup, sadece iúletmeler arasÕnda
yaygÕnlaútÕrÕlmalarÕ

ve

yerel

durumlara

uyumlaútÕrÕlmalarÕ

gerekmektedir.

øúletmelerin yeni teknolojileri benimsemesi ve uyarlamasÕnÕ sa÷lamak için artan
kapasite kullanÕmÕ ile birlikte etkili aktarÕm ve yaygÕnlaútÕrma mekanizmalarÕna
ihtiyaç vardÕr.
Artan rekabet, küreselleúme ve bilginin hÕzla ilerlemesi ile birlikte, yeni
teknolojiler ve yenilik, geniú bir çeúitlilikte ve ço÷u iúletme ve sanayinin do÷rudan
kontrolünün dÕúÕnda geliúmektedir. Yeni teknolojilerin ço÷u geliúmiú ülkelerce
geliútirilip, geliúmekte olan ülkeler tarafÕndan uyarlandÕ÷Õndan küresel a÷ oluúturma
programlarÕ sanayilerin yeúilleútirilmesini teúvik etmede artan bir úekilde önemli
araçlar haline gelmektedir (UNIDO Industrial Development Report, 2011:13).
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Yeúil teknoloji geliúimi bazÕ alanlarda ivme kazanmaktadÕr. 1999-2008 yÕllarÕ
arasÕnda patent sayÕsÕ artÕúlarÕ, yenilenebilir enerjide yüzde 24, elektrikli ve hibrid
araçlarda yüzde 20 ve yapÕ ve aydÕnlatma için enerji verimlili÷inde yüzde 11 artÕúla,
toplam patent sayÕsÕndaki yüzde 6’lÕk artÕútan daha hÕzlÕ olmuútur (OECD, 2011:52).
Yeúil teknoloji geliúiminin ço÷u büyük ölçüde uzmanlaúma olan az sayÕda
ülkede toplanmÕútÕr. Yine de yeúil yenilikçili÷in kapsamÕnÕn geniúledi÷i yönünde bazÕ
kanÕtlar mevcuttur. Örne÷in imalat sanayi iúletmeleri boru sonu çözümlerden,
malzeme ve enerji akÕúlarÕnÕ ürün ve üretim yöntemlerini de÷iútirerek minimize eden
ve üretimde yeni bir kaynak olarak atÕ÷Õ yeniden kullanan yaklaúÕmlara yönelmiútir.
Geliúmiú ülkelerden teknoloji ve bilgi transferi veya uluslararasÕ yatÕrÕmlarÕn
ve küreselleúmiú tedarik zincirlerinin sonucunda teknoloji yayÕlmasÕ aracÕlÕ÷Õyla
imalatÕn çevresel verimlili÷i küresel düzeyde artabilecektir. Böylece geliúmiú
ülkelerden ihraç edilen çevresel zararÕn etkisi azaltÕlÕrken, geliúmekte olan ülkelerin
daha kaynak etkin büyüme yoluna geçmelerine yardÕmcÕ olunabilecektir (Everett et
al. 2010:UNEP’den 2011:260).
KOBø’lerin zayÕf yenilikçilik kapasiteleri nedeniyle yeúil teknolojileri
benimsemeleri daha zor olabilecektir. Buna çözüm olarak KOBø’lerin finansa
eriúimi, bilgi a÷larÕna katÕlÕmlarÕ, becerilerinin güçlendirilmesi ve üzerlerindeki
düzenleyici yükümlülüklerin azaltÕlmasÕ gibi destekleyici politikalar gerekmektedir.
AyrÕca (yeúil) kamu alÕmlarÕnÕ KOBø’lere açmak da yeúil yenilikçili÷i
güçlendirmeye yardÕmcÕ olabilecektir (OECD, 2011:53).
2.3.5. Kurumsal düzenlemeler ve yönetiúim
Büyümeyi yeúilleútirmek için geniú çaplÕ politika reformlarÕnÕ hayata
geçirmede kurumsal ve yönetiúim kapasitesi de önem kazanmaktadÕr. Yönetimlerin
yeúil büyümeyi kalkÕnma planlarÕna ve makro politikalara entegre etmeleri
önerilmektedir. Özel sektör ve sivil toplum kuruluúlarÕnÕn rolü ve kapasitesi de
önemlidir.
Temiz üretim, eko verimlilik, kirlilik kontrolü ve yaúam döngüsü yönetimi
gibi alanlarda kapasite geliútirmeyi destekleyen kamu insiyatifleri sanayilerin
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yeúillenmesinde yararlÕdÕr. øyi örneklerin aktarÕlmasÕna dönük programlar, ihtiyaç
duyulan becerilerin oluúturulmasÕ için önemlidir. Sanayi odalarÕ ve dernekler de
politikalarÕn ve kaynak etkin uygulamalarÕn teúvik edilmesinde faydalÕ araçlardÕr.
Yönetimlerin sanayilerin yeúilleúmesini hedefleyen politikalarÕ geliútirmede
yenilikçi olmalarÕ ve stratejik düúünmeleri gerekmektedir. Politika geliútirirken
toplumun tüm kesimlerine danÕúÕlmasÕ önemlidir. Politika göstergeleri politika
geliútirmede, hedeflere ulaúmadaki geliúimi izlemede ve uygulama programlarÕnÕn
etkilili÷ini de÷erlendirmede yararlÕdÕr (UNIDO Green Industry, 2011:10).
2.3.6. Yeúil imalat yatÕrÕm politikalarÕ
Yeúil imalat fÕrsatlarÕ için yatÕrÕm kararÕ almak, bugün alÕnan kararlarÕn reel
net faydalarÕnÕn ve uzun vadeli sonuçlarÕnÕn dikkatlice de÷erlendirilmesini
gerektirmektedir. Daha yeúil bir ekonomi yaratmak için bazÕlarÕnÕn sosyo-teknolojik
dönüúüm olarak bahsetti÷i esaslÕ de÷iúimlere ve yatÕrÕmlara gerek duyulmaktadÕr.
Örnek olarak endüstriyel üretim ve GSYH büyümesi, istihdam, kaynak kullanÕmÕ ve
fosil yakÕt kullanÕmÕndan dolayÕ CO2 gibi göstergeler kullanarak sektörlerin
yeúilleúmesinde yatÕrÕmlarÕn ekonomi çapÕnda etkisinin ne olabilece÷ini tahmin
etmek amacÕyla, Milenyum Enstitüsü’nün T211 modeli ile UluslararasÕ Enerji AjansÕ
tarafÕndan yapÕlan çalÕúma gösterilebilir. Bu çalÕúmaya göre yapÕlacak yeúil
yatÕrÕmlar 2050’ye kadar, özelikle enerjinin en yo÷un sanayiilerde enerji verimlili÷ini
önemli düzeyde artÕracaktÕr. Artan enerji verimlili÷inin 2025’ten itibaren enerji
kullanÕmÕnÕ frenleyerek, 2050’ye kadar, sanayi sektörlerinde toplam enerji
kullanÕmÕnÕ ve süreçle ilgili CO2 emisyonlarÕnÕ yüzde 51’e kadar önlemesi
öngörülmüútür. Böylece altÕ seçilmiú imalat sektörünün toplam emisyonlarÕnÕn 2,7
Gt’dan 1,3 Gt’a gerileyece÷i tahmin edilmektedir. 2010-2050 döneminde sanayi
türüne göre farklÕlaúacak enerji tasarruflarÕ öngörülmektedir. Enerji maliyetlerinden
tasarruf, kimya ve plastik sektörü için 193 milyar dolar/yÕl, çelik sektörü için 115136 milyar dolar/yÕl, alüminyum sektörü için 44 milyar dolar/yÕl, ka÷Õt sektörü için
37 milyar dolar/yÕl, tekstil sektörü için 17 milyar dolar/yÕl ve deri sektörü için 8
Milenyum Enstitüsü tarafÕndan geliútirilen Threshold 21 (T21) Entegre KalkÕnma Modeli uzun
dönemli kalkÕnma planlamasÕnÕ desteklemek üzere tasarlanmÕú kapsamlÕ ve dinamik bir
makroekonomik modeldir. Üç ana katmanÕ ekonomi, toplum ve çevredir. Her bir katmanda birbiriyle
ve di÷er katmanlardaki sektörlerle etkileúim içindeki sektörler bulunmaktadÕr.
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milyar dolar/yÕl olabilecektir. Bu tahminler 2011-2050 yÕllarÕ arasÕnda yÕl baúÕna
ortalama olarak 37,6 milyar dolar yatÕrÕm yapÕlaca÷Õ varsayÕmÕna dayanmaktadÕr
(UNEP, 2011:270).
2010-2050 döneminde iklim de÷iúikli÷inin etkilerine uyum ve etkileri
önlemenin maliyetinin 46 trilyon dolar yani yÕllÕk ortalama 1 trilyon dolar civarÕnda
olaca÷Õ tahmin edilmektedir. Bunun hepsi baúlÕ baúÕna altyapÕ için olmayacak olsa
da, ço÷u sermaye yo÷un ve uzun ömürlü projeler için gerekmektedir (OECD,
2011:70).
Kaynak verimlili÷ine yönelik yatÕrÕmlar genel giderlere göre daha yüksek
ekonomik çarpana sahiptir. Bunun nedeni bu tür yatÕrÕmlarÕn somut finansal geri
dönüú sa÷lamasÕdÕr. AyrÕca kaynak etkinli÷ini artÕrmaya ve geri dönüúüme yapÕlan
yatÕrÕmlar, enerji, su gibi kaynaklara olan talebi azaltaca÷Õndan yeni enerji ve su
kayna÷Õ altyapÕsÕ ihtiyacÕ ile do÷al maddeleri iúlemeye dönük sanayiler için milyarlÕk
yatÕrÕmlar yapma ihtiyacÕnÕ azaltacaktÕr. Örne÷in UluslararasÕ Enerji AjansÕnÕn (IEA)
tahminlerine göre, e÷er ülkeler enerji verimlili÷ini artÕrÕrlarsa, 2030’a kadar küresel
talepte yüzde 10 azalmanÕn yanÕ sÕra yatÕrÕmlardan 560 milyar dolar tasarruf
sa÷layabileceklerdir (UNIDO Green Industry, 2011:17).
Ülkeler yeúil imalata geçiúi sa÷layÕcÕ yatÕrÕmlarÕ teúvik edebilirler. Örne÷in
enerji úirketlerinin enerji üretimi ve elektrik da÷ÕtÕm kayÕplarÕndan tasarruf eden
akÕllÕ úebekelere yatÕrÕm, kapalÕ döngü imalat ve ilgili yaúam döngüsü
yaklaúÕmlarÕnÕn destekleyici onarÕm ve geri dönüúüm altyapÕsÕ ve kojenerasyonkombine ÕsÕ ve güç teknolojilerine geçiú desteklenebilir (UNEP, 2011:273).
Krizin olasÕ etkilerinden birinin risk primini artÕrmasÕ, dolayÕsÕyla da yüksek
riskli projelere yönelik özel yatÕrÕmlarÕ azaltmasÕ oldu÷undan, yeúil teknoloji ve
endüstrilerin geliúimini kolaylaútÕracak bu yatÕrÕmlarÕn önünü açmak üzere, krizlere
karúÕ oluúturulan teúvik paketleri kapsamÕnda bazÕ ülkeler; toplu taúÕma araçlarÕ,
düúük karbonlu enerji üretimi, akÕllÕ elektrik úebekeleri, kamu binalarÕnda enerji
verimlili÷i, su ve sa÷lÕk koruma altyapÕ yatÕrÕmlarÕ olmak üzere yeúil altyapÕya
yönelik kamu yatÕrÕmlarÕnÕ artÕrmÕúlardÕr (OECD Yeúil Büyüme Stratejisi Geçici
Raporu, 2010).
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2.3.7. Finansman politikalarÕ
Finansal

kurumlar

sanayilerin

yeúilleúmesini

desteklemede

ve

yeni

teknolojilerin geliútirilmesi ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnda önemli bir rol oynar. Finansal
piyasalar, sürdürülebilir kalkÕnmaya özel amaçlÕ “yeúil” fonlar, sigorta pazarlarÕ ve
çevresel konularÕ dikkate alan çevresel politika ve ilkelerin geliútirilmesi gibi daha
do÷rudan ve yaratÕcÕ yollarla cevap vermeye baúlamÕútÕr. Finansal destekler,
geleneksel büyük ölçekli projeler (örn. rüzgar santrali geliútirme) için hibelerden
küçük ölçekli giriúimleri destekleyen mikro-kredi hibelerine kadar da÷ÕlÕm
göstermektedir.
Ancak finans piyasalarÕnÕn yeúil imalata ve kalkÕnmaya nasÕl destek
olabilecekleri önemli bir sorundur. Çünkü yeúil imalat ço÷u zaman geri ödemesi
uzun döneme yayÕlabilen yatÕrÕmlara ihtiyaç duyarken, finans piyasalarÕ esas olarak
kÕsa dönemli geri ödemesi olan yatÕrÕmlarÕ fonlamayÕ tercih etmektedir. AynÕ úekilde,
özellikle geliúmekte olan ülkeler büyük ölçekli yatÕrÕmlara ihtiyaç duyarken finans
piyasalarÕ geliúmekte olan ülkelerdeki bu tür yatÕrÕmlar için yüksek veya ilave risk
primleri ile çalÕúmayÕ ye÷lerler. DolayÕsÕyla geliúmekte olan ülkeler, finans piyasalarÕ
için her zaman daha dikkatli davranmalarÕ gereken piyasalardÕr.
Finans piyasalarÕnÕn konu ile ilgili ilk giriúimleri, endüstriyel bölgelerin
çevreyi kirletmeleri sonucu temizleme maliyetlerini ödemek zorunda kalan sigorta
úirketleri ile baúlamÕútÕr. Finans piyasalarÕnÕn önemli kurumlarÕndan bankalar, uzunca
bir süre hizmet üretimlerinde do÷al kaynak kullanmadÕklarÕ ve havayÕ kirletmedikleri
gerekçesiyle bu sürecin içerisinde yer almayÕ gereksiz görmüútür. Ancak, ABD'de
bazÕ mahkemelerin, finans yapÕlarÕ itibariyle belirli tipte mülkiyet ve idari özelliklere
sahip úirketlerin sebep oldu÷u çevresel zararlardan bankalarÕn da sorumlu
tutulabilece÷ini karara ba÷lamasÕ ile bankalar da konuya daha dikkatli e÷ilmeleri
gerekti÷ini

düúünmeye

baúlamÕútÕr.

Bunun

sonucu

da

"çevresel

aktifler"

diyebilece÷imiz bir kaleme yer vermektedirler (Gönel, 2002:75).
Yönetimler çevresel finansmanÕ, kaynak verimlili÷i tedbirlerini finansal
kurumlar veya ba÷ÕmsÕz fonlar aracÕlÕ÷Õyla teúvik etmede bir araç olarak kullanabilir.
Kaynak verimlili÷i için yenilenebilir veya düúük faizli krediler gibi uygun krediler
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özellikle KOBø’ler baúta olmak üzere üreticileri üretimi daha etkili yapmak için
de÷iúiklikler yapma yönünde cesaretlendirmiútir. Yeúilleúen sanayi hakkÕnda
farkÕndalÕ÷Õ artÕrmakla beraber finansal sektörün kapasitesini güçlendirmek, daha
temiz ve verimli üretimi teúvik etmek için önemli bir ön koúuldur. Finansal kurumlar
çevreyle iliúkili kredi riskleri hakkÕnda bilgilendirilmelidir (UNIDO Green Industry,
2001:34).
2.3.8. Yeúil imalatta geliúimin izlenmesi
øzleme ve raporlama sistemleri politika ve çevresel yönetimin uzun vadede
etkili olup olmadÕ÷ÕnÕ ve yeni geliúen çevresel konulara uymak için yeni yöntemlere
gerek olup olmadÕ÷ÕnÕ de÷erlendirmeye imkân tanÕr. AynÕ zamanda karar vericilere
nerede ilave politika ve/veya fonlamaya gereksinim duyuldu÷unu belirlemelerinde
yardÕmcÕ olurlar.
Göstergeler izleme ve raporlama sistemlerinin önemli bir ö÷esidir. Çevrenin
durumunun izlenmesinde, göstergeler karmaúÕk çevresel veriyi basitleútirir,
sayÕsallaútÕrÕr ve anlatÕr ve bu úekilde çevrenin durumu ile ilgili bilgi sa÷lar. Örne÷in
sayÕsal göstergeler üretim ortamÕnda verimlili÷i belirlemede de kullanÕlabilir
(UNIDO Green Industry, 2011:75).
ømalatta eko-verimlilik, kaynak kullanÕmÕ yo÷unlu÷u ve çevresel etki
yo÷unlu÷u ile ilintili göstergeler aracÕlÕ÷Õyla ölçülebilir. Ulusal düzeyde uygulanmasÕ
düúünüldü÷ünde, UNESCAP (2009) Asya Pasifik bölgesinde üretim için aúa÷Õdaki
ana göstergeleri tanÕmlamÕútÕr (UNEP, 2011:260):
x

Kaynak kullanÕm yo÷unlu÷u
o Enerji yo÷unlu÷u [J/GSYH]
o Su yo÷unlu÷u [m3/GSYH]
o Malzeme yo÷unlu÷u [Yurtiçi Malzeme Yo÷unlu÷u/ GSYH]

x

Çevresel etki yo÷unlu÷u
o CO2 yo÷unlu÷u [ton/GSYH]
o BOD (Biyo-kimyasal oksijen talebi) yo÷unlu÷u [ton/GSYH]
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o KatÕ atÕk yo÷unlu÷u [ton/GSYH]
Yeúil büyüme yolunda kaydedilen ilerlemenin ölçülmesi için, çevre kalitesi,
do÷al kaynak kÕtlÕ÷Õ ve maddi refahÕn ötesindeki yaúam kalitesini yansÕtma da dâhil
olmak üzere yeni göstergelere ve verilere gerek duyulacaktÕr.
Sürdürülebilir üretim iúlemlerini de÷erlendirmede ise bazÕ göstergeler úu
úekildedir (UNIDO Green Industry, 2011:77):
x

Üretim sürecinde iúlenmemiú malzemelerin toplam malzeme girdilerine
oranÕ

x

Gerçekleúen/potansiyel geri dönüútürülmüú malzeme oranÕ

x

Yenilenebilir/fosil yakÕt kaynaklarÕnÕn oranÕ

x

Malzeme verimlili÷i

x

Enerji verimlili÷i

x

Ekonomik çÕktÕ baúÕna atÕk deúarjÕ

x

Birim son kullanÕcÕ hizmeti baúÕna kaynak girdisi.

Göstergeler ülke bazÕnda olabilece÷i gibi ürün bazÕnda da olacaktÕr. Ancak
hangi göstergelerin kullanÕlaca÷Õ ülkelerin yeúil imalat

stratejilerine göre

farklÕlaúabilecektir. Son on yÕlÕ aúkÕn süredir imalat sanayilerinin gönüllü giriúimleri,
ilgili performansÕ ölçme ve bunlarÕ yatÕrÕmcÕ ve di÷er paydaúlara yayma sürecinde
hangi göstergelerin kullanÕlmasÕ gerekti÷i yönünde çalÕúmaktadÕr.
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3. TÜRKøYE øMALAT SANAYøø VE MAKøNA SEKTÖRÜ
Bu bölümde ülkemizde yeúil yaklaúÕmÕn hedef kitlesi olarak belirlenen imalat
sanayiinin çevre üzerindeki etkileri, bu etkileri azaltmak için yürütülen çalÕúmalar ile
örnek uygulama alanÕ olarak belirlenen makina sektörü, yeúil imalatÕn ana unsurlarÕ
bazÕnda incelenecektir.
3.1. Türkiye ømalat Sanayiinin Ekonomi øçindeki Önemi ve Çevre Üzerindeki
Etkileri
ømalat sanayiinde, 2009 yÕlÕnda baúlayan küresel kriz sonrasÕnda 2010 ve
2011 yÕllarÕnda belirgin bir iyileúme yaúanmÕútÕr. 2009 yÕlÕnda kriz etkisini imalat
sanayii üretimi ve istihdamÕnda yüksek oranda azalma úeklinde belirgin olarak
göstermiútir. AyrÕca kriz, imalat sanayii dÕú ticaret hacminde daralmaya yol açmÕútÕr.
Küçük firmalar baúta olmak üzere firmalarÕn ço÷u krizden olumsuz etkilenmiútir.
2009 yÕlÕnda üretimdeki daralmanÕn en fazla oldu÷u sektörler tekstil, petrol ürünleri,
taú ve topra÷a dayalÕ sanayiler, ana metal, bilgisayar-elektronik ve optik ürünler,
makina ve otomotiv olmuútur.
2010 yÕlÕnda ise krizden çÕkÕúÕn baúladÕ÷Õ; imalat sanayii ihracatÕ ve
ithalatÕnÕn yeniden artÕú e÷ilimine girdi÷i, üretim ve istihdamda önemli oranda
artÕúlar oldu÷u gözlenmektedir. 2010 yÕlÕnda yurt içi talepte ve ihracatta gözlenen
yükselmenin etkisiyle imalat sanayii üretimi yüzde 14,4 oranÕnda artmÕútÕr. Üretimi
en fazla artan sektörler tekstil, deri, a÷aç ürünleri, kimyasal ürünler, kauçuk ve
plastik, taú ve topra÷a dayalÕ sanayi ürünleri, metal eúya, bilgisayar-elektronik ve
optik ürünler, elektrikli teçhizat, makina ve otomotiv olmuútur. Öte yandan tütün
ürünleri, ilaç ve di÷er ulaúÕm araçlarÕ sektörlerinin üretiminde azalma olmuútur. 2011
yÕlÕnda yurtiçi talep ve ihracatta gözlenen yükseliúin etkisiyle imalat sanayii üretimi
yüzde 9,2 oranÕnda artmÕútÕr. Kauçuk ve plastik, bilgisayar, elektronik ve optik
ürünler, elektrikli teçhizat, makina ve otomotiv üretimi imalat sanayii ortalamasÕndan
daha yüksek artÕú gösteren sektörler olmuútur. Öte yandan, tekstil üretiminde de÷iúim
gözlenmezken, tütün ürünleri ve giyim sektörlerinin üretiminde azalma olmuútur.
Türkiye'nin toplam ihracatÕ içinde imalat sanayi ürünlerinin payÕ, 1980'deki yüzde 37
düzeyinden, 2011'de yüzde 93,4’e ulaúmÕútÕr. 2011 yÕlÕnda gÕda, petrol ürünleri,
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kauçuk ve plastik, makina ve elektrikli makina sektörleri ihracatÕ imalat sanayi
ortalamasÕndan daha yüksek artÕú gösteren sektörler olmuútur (2011, 2012 ve 2013
YÕlÕ ProgramlarÕ).
ømalat sanayii rekabet gücü açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde, ihracatÕnda hem
pazar hem de ürün deseni bakÕmÕndan çeúitlenme süreci yaúandÕ÷Õ görülmektedir.
Dünya Ekonomik Forumu tarafÕndan hazÕrlanan Küresel Rekabet Gücü Endeksi
rekabetin boyutlarÕnÕ oluúturan çeúitli alt bileúenler aracÕlÕ÷Õyla ülkelerin rekabet
gücü hakkÕnda de÷erlendirme imkanÕ sunmaktadÕr. 2012 Küresel Rekabet Gücü
Endeksine göre, Türkiye 144 ülke arasÕnda, 43. sÕrada yer almaktadÕr. Rekabet
gücünü belirleyen unsurlardan göreli olarak olumlu katkÕ yapanlar arasÕnda piyasa
büyüklü÷ü, özel sektör geliúmiúli÷i, mal piyasalarÕn etkinli÷i; rekabet gücünü
olumsuz etkileyen unsurlar arasÕnda ise iúgücü piyasasÕ etkinli÷i, kurumsal altyapÕ,
yüksekö÷retim ve mesleki e÷itim ile finansal piyasalarÕn geliúmiúli÷i bulunmaktadÕr.
Türk imalat sanayiinin alt sektörler bazÕndaki yapÕsÕnda, 1996'dan 2008'e
önemli bir niteliksel dönüúüm yaúandÕ÷Õ görülmektedir. Toplam imalat sanayi
ihracatÕ içinde otomotiv, makina, beyaz eúya, elektronik, petrol ürünleri ve lastikplastik sektörlerinin payÕnda kayda de÷er bir artÕú görülmektedir. Öte yandan, giyim
eúyasÕ, tekstil ürünleri ve gÕda ürünlerinin payÕ, 1996-2008 yÕllarÕ arasÕnda azalma
göstermiútir. Özellikle Çin ve Hindistan'daki üreticilerin yükseltti÷i uluslararasÕ
rekabet baskÕlarÕ sonucunda, geleneksel emek yo÷un faaliyetlerin, ihracat içindeki
payÕ azalÕrken, bu sektörlerde daha yüksek katma de÷erli, yenilikçi üretim yapÕlarÕna
geçme baskÕsÕ hissedilir olmuútur. AyrÕca, küresel ekonomide yaúanmakta olan emtia
fiyatlarÕndaki hÕzlÕ de÷iúimin, Türkiye'de imalat sanayisinin ihracat ve üretim
yapÕsÕnÕ da etkilemesi beklenmektedir. Türkiye’nin AB-27 ülkelerinde imalat sanayi
ürünlerindeki genel pazar payÕ 2003 yÕlÕndaki yüzde 3,8 düzeyinden, yÕlda ortalama
yüzde 7 artÕúla 2007'de yüzde 4,7 düzeyine ulaúmÕútÕr (Türkiye Sanayi Stratejisi
Belgesi, 2010).
ømalat sanayiinin üretim yapÕsÕnda orta teknoloji sektörlerine do÷ru dönüúüm
devam etmektedir. Özellikle otomotiv ve elektrikli makina sektörleri üretiminde
2009 yÕlÕndan bu yana kaydedilen önemli artÕú, ortanÕn üstü teknoloji sektörlerinin
toplam üretim içerisindeki payÕnÕn artmasÕnda etkili olmuútur. Öte yandan bu durum
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yüksek teknoloji sektörlerinin, üretimi artmÕú olmasÕna ra÷men, toplam üretim
içerisindeki payÕnÕn düúmesine neden olmuútur.
ømalat sanayii ihracatÕ teknoloji yo÷unlu÷una göre ele alÕndÕ÷Õnda, AB
ülkeleri ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda, yüksek ve ortanÕn üstü teknoloji sektörlerinin
ihracattaki payÕ halen düúük kalmaktadÕr (2013 YÕlÕ ProgramÕ).
Tablo 3.1 ømalat Sanayii Üretim ve øhracatÕnÕn YapÕsÕ
Teknoloji
Yo÷unlu÷u(1)

Üretim
2002

Yüksek
OrtanÕn
Üstü
OrtanÕn AltÕ

Yüzde Pay
AB
øhracat(2)

TÜRKøYE
2007

øhracat
2012(3)

2002

2007

2012

2011

5,1

4,2

3,6

6,2

4,5

3,3

19,8

18,2

24,3

28,9

24,3

32,5

28,4

41,1

26,7

32,4

30,2

22,8

30,3

37,8

20,5

Düúük

50,0

39,1

37,3

46,8

32,7

30,4

18,6

Toplam

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Kaynak: KalkÕnma BakanlÕ÷Õ 2013 YÕlÕ ProgramÕ.
(1) OECD Science, Technology and Industry Scoreboard sÕnÕflandÕrmasÕ esas alÕnmÕútÕr.
(2) OECD üyesi AB ülkeleri.
(3) 2009 yÕlÕ fiyatlarÕyla KalkÕnma BakanlÕ÷Õ tahminidir. (NACE Rev. 2 sÕnÕflamasÕna göre Eurostat tanÕmlamasÕ)

Teknoloji ve sanayinin hÕzlÕ geliúmesi, sanayi tesislerinin gerekli çevresel
önlemler alÕnmadan ve arÕtma tesisleri kurulmadan yo÷un üretime geçmesi veya
devreye giren sanayiye ait altyapÕ tesislerinin yetersiz kalmasÕ gibi nedenlerle çevre
kirlili÷i tehlikeli boyutlara ulaúmaktadÕr.
Üretime

devam

eden

kuruluúlarÕn

atÕklarÕnÕn

arÕtma

iúlemlerinden

geçirilmeden alÕcÕ ortama verilmesi ve teknolojilerin yenilenememesi kirlili÷in en
önemli sebeplerinden biridir.
Türkiye’de son 10 yÕlda arÕtÕlmadan deúarj edilen endüstriyel atÕk su miktarÕ
yüzde 113 artmÕútÕr. Yüksek miktarda atÕk su deúarj eden sektörler; metalürji (yüzde
51), içecek (yüzde 13), tekstil (yüzde 12) ve kimya (yüzde 9) sanayiidir (TÜøK,
2010).
TÜøK ømalat Sanayii Anketi’ne göre 2000 yÕlÕnda 17 milyon ton endüstriyel
katÕ atÕk üretilmiútir. 2010 yÕlÕnda ise bu rakam 13,4 milyon tona inmiútir. KatÕ
atÕklarÕn a÷ÕrlÕkça yüzde 30’unu, hacimce yüzde 50’sini ambalaj atÕklarÕ
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oluúturmaktadÕr. 2003 yÕlÕnda 13 olan geri dönüúüm tesisi sayÕsÕ, 2007 yÕlÕ itibariyle
56’ya yükselmiútir.

Bu tesislerin 18’i kâ÷Õt geri dönüúüm tesisi, 6’sÕ cam geri

dönüúüm tesisi, 27’si plastik geri dönüúüm tesisi, 3’ü metal geri dönüúüm tesisi ve
2’si de kompozit geri dönüúüm tesisidir. Türkiye'de ortaya çÕkan sanayi atÕklarÕnÕn
türleri, geliúmiú ülkelerdeki atÕk türlerinden farklÕ de÷ildir (TÜøK).
Tablo 3.2. ømalat Sanayii AtÕk ve AtÕksu Göstergeleri
(AtÕklar milyar ton/yÕl, atÕksular milyar m3/yÕl cinsinden, yüzdeler toplam atÕ÷Õn yüzdesi olarak)
2000

Toplam atÕk miktarÕ
Tesis bünyesinde geri
kazanÕlan/yeniden kullanÕlan
Tesis dÕúÕnda geri
kazanÕlan/yeniden kullanÕlan
Bertaraf edilen
Çöplü÷e atÕlan
Düzenli depolanan
Yakma tesisine giden
øúyeri sahasÕnda depolanan
Dolgu malzemesi olarak kul.
Göle-nehire atÕlan
Di÷er
Toplam tehlikeli atÕk miktarÕ
Tesis bünyesinde geri
kazanÕlan/yeniden kullanÕlan
Tesis dÕúÕnda geri
kazanÕlan/yeniden kullanÕlan
Bertaraf edilen
Deúarj edilen atÕksu miktarÕ
ArÕtÕlma durumuna göre
ArÕtÕlarak deúarj edilen atÕksu
miktarÕ
ArÕtÕlmadan deúarj edilen
atÕksu miktarÕ
AlÕcÕ ortamlarÕna göre
ùehir Kanalizasyonu
Deniz
Göl
Akarsu
Arazi
Baraj
AtÕk barajÕ
Fosseptik
OSB kanalizasyonu
Di÷er
AtÕksu arÕtma tesisi sayÕsÕ

%

17,1

2004

%

17,5

2008

%

12,5

2010

%

13,4

1,5

8,6

1,3

7,7

0,6

4,9

0,9

6,6

5,9

34,7

7,9

45,4

4,6

36,5

3,7

28,0

9,7
1,2
0,3
0,03
2,1
2,6
2,8
0,6
1,2

56,8
7,3
1,8
0,2
12,5
15,5
16,1

8,2
1,6
0,9
0,2
0,8
0,6
3,9
0,2
1,2

46,9
9,4
5,1
1,1
4,4
3,6
22,2

7,3
1,0
0,9
0,2
1,8
3,2
0
0,2
1,1

58,6
7,8
7,4
1,8
14,8
25,6
0,0

8,7
1,0
1,0
(*)
2,7
(*)
0,2
1,0

65,3
7,6
7,7
20,1
-

0,1

10,9

0,1

5,9

0,007

0,6

0,01

1,1

0,3

26,2

0,2

20,7

0,2

20,2

0,2

19,0

0,8
746,9

62,9

0,9
637,8

73,3

0,9
1.027,8

79,2

0,8
1.256,3

79,9

235,4

31,5

228,4

35,8

165,4

16,1

164,4

13,1

511,5

68,5

409,4

64,2

862,4

83,9

1.091,9

86,9

79,9
438,6
9,5
151,6
16,5
33,9
17,0
926

10,7
58,7
1,3
20,3
2,2
-

70,4
372,3
3,8
156,2
15,5
4,4
15,3
1.198

11,0
58,4
0,6
24,5
2,4
-

72,5
681,7
1,2
143,3
2,3
4,2
93,9
28,7
1.431

7,0
66,3
0,1
13,9
-

80,9
821,3
0,2
245,0
0,7
(*)
5,4
109,3
28,4
1.825

6,4
65,4
0,0
19,5
-

2,3

2,4

2,8

379,7
438,7
388,0
499,0
AtÕksu arÕtma tesisi kapasitesi
221,8
242,9
189,4
244,5
AtÕksu arÕtma tesislerinde
arÕtÕlan atÕksu miktarÕ
Kaynak: TÜøK, ømalat Sanayii Anketi. (*) 5429 sayÕlÕ Kanun gere÷i gizlilik ilkesine göre istatistiki birim sayÕsÕ
üçten az oldu÷u için birimlere iliúkin bilgiler verilememiútir.
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8,7
2,3

Tablo 3.3’te sanayi grubuna göre imalat sanayinde oluúan tehlikeli atÕklar yer
almaktadÕr. ømalat sanayinde en fazla tehlikeli atÕk üreten sektörler ana metal,
kimyasal madde ürünleri imalatÕ, gÕda ürünleri ve içecek imalatÕdÕr. Makina sanayi
üretti÷i tehlikeli atÕkla imalat sanayinde 15. sÕradadÕr.
Tablo 3.3. Sanayi Grubuna Göre Oluúan Tehlikeli KatÕ AtÕk MiktarÕ
Sanayi grubu

Toplam

Geri
kazanÕlan ve
yeniden
kullanÕlan

(Ton/yÕl)

Yeniden
kullanÕlan

Bertaraf edilen

1.196.404

71.282

248.352

876.770

Ana metal

327.986

2.895

3.056

322.035

Kimya

289.110

7.939

6.240

274.931

GÕda ve içecek

262.284

16

219.873

42.395

Kok kömürü, raf. petr.ür.

Türkiye

114.128

299

501

113.328

TaúÕt araçlarÕ

71.792

4.739

2.041

65.012

Elektrikli makina

64.594

48.349

876

15.369

Metalik olm. di÷er min.

33.630

897

1.847

30.886

Tütün

7.918

4.623

7

3.288

Metal eúya

5.951

21

3.817

2113

Tekstil

4.945

1.040

2.594

1.311

Radyo,TV, haberleúme cih.

4.669

64

4.147

458

Ka÷Õt

3.232

1

48

3.183

Plastik-kauçuk

2.763

190

781

1.792

Giyim

1.625

-

1.511

114

Makina ve teçhizat

814

205

346

263

A÷aç ürünleri (Mob.hariç)

443

1

421

21

BasÕm ve yayÕm

209

-

208

1

Di÷er ulaúÕm araçlarÕ

144

-

14

130

Mobilya, b.y.s. di÷er im.

140

2

22

116

26

1

2

23

1

-

-

1

TÕbbi,hassas ve opt. Aletler
Deri
Kaynak: TBMM,2008:201; TÜøK, 2004.

Türkiye'de imalat sanayinde öncelik, üretim, ürün kalitesi ve maliyete
verilmiú oldu÷undan, atÕk azaltma ve geri kazanma uygulamalarÕ ikinci planda
kalmÕútÕr. Ancak, 1993 sonrasÕnda daha etkili olarak geliúen çevre koruma bilinci,
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yasal yaptÕrÕmlar, atÕk bertarafÕnda karúÕlaúÕlan güçlükler ve en önemlisi uluslararasÕ
ticarette üretim sÕrasÕndaki çevre koruma önlemlerinin de önem kazanmasÕ, temiz
teknolojilerin kullanÕlmasÕnÕ ve atÕk azaltÕlmasÕnÕ önemli konuma getirmiútir.
Çimento fabrikalarÕ enerji geri kazanÕm amaçlÕ olarak belirli tür atÕklarÕ alternatif
yakÕt olarak kullanmaktadÕr (TBMM, 2008:195).
2010 yÕlÕ itibarÕyla toplam sera gazÕ emisyonlarÕnÕn yüzde 13,4’ü sanayi
süreçlerinden kaynaklanmÕútÕr. Sanayi süreçlerinden kaynaklanan emisyonlar 2010
yÕlÕ itibariyle 1990 yÕlÕna göre yüzde 249 oranÕnda artarak 2010 yÕlÕnda 53,9 milyon
ton CO2 eúde÷eri sera gazÕ emisyonuna ulaúmÕútÕr (Tablo 3.4.).
Tablo 3.4. Sanayi KaynaklÕ ve Toplam Sera GazÕ EmisyonlarÕ
YÕllar

(Milyon ton CO2- eúde÷eri)

Endüstriyel
øúlemler

Toplam

Toplam içindeki
payÕ (%)

1990 yÕlÕna göre artÕú
oranÕ (% )

1990
1995

15,44
24,21

187,0
237,5

8,3
10,2

56,8

2000
2005
2006

24,37
28,78
30,7

297,0
329,9
349,6

8,2
8,7
8,8

57,8
86,4
98,8

2007
2008
2009
2010
Kaynak: TÜøK.

29,26
29,83
31,69
53,9

379,9
366,5
369,6
401,9

7,7
8,1
8,6
13,4

89,5
93,2
105,2
249,1

Sanayi süreçlerinde mineral üretimi, kimya sanayii, halojenli karbon gazlarÕ
ve kükürt hegzaflorür tüketimi ile metal üretimi baúlÕca kirletici alt sektörler olarak
karúÕmÕza çÕkmaktadÕr. Türkiye'nin bugünkü emisyon de÷erleri oldukça düúük olsa
da, uzun vadede sanayide enerji verimlili÷inin artÕrÕlmasÕ büyük önem taúÕmaktadÕr.
Türkiye hem kiúi baúÕ CO2 emisyonu hem de kiúi baúÕ elektrik tüketimi açÕsÕndan
Kyoto sözleúmesine taraf olan ülkeler arasÕnda en düúük salÕm ve tüketim de÷erlerine
sahiptir. Ancak birim GSYH baúÕna düúen CO2 emisyon de÷erlerine bakÕldÕ÷Õnda,
Türkiye için 0,5 kg/2000 dolar GSYH olan bu de÷erin, AB'ye yeni üye olan Polonya
için 0,7 kg/2000 dolar GSYH ve Bulgaristan için 0,8 kg/2000 dolar GSYH'e göre iyi
durumda olsa da, enerji yo÷un sanayi yapÕsÕnÕn da getirdi÷i etki nedeniyle AB
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ortalamasÕ olan 0,3 kg/2000 dolar GSYH'nin uza÷Õnda oldu÷u görülmektedir
(Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, 2010:111).
ømalat sanayinde iklim de÷iúikli÷i ile mücadele etmeye yönelik olarak enerji
üretiminde sera gazÕ emisyonlarÕnÕ sÕnÕrlandÕrmak ve sürdürülebilir kalkÕnma için
enerji arz güvenli÷ini sa÷lamak ciddi öncelikler haline gelmektedir. Bu önceliklerin
yerine getirilmesi ise temiz enerji üretiminin ve enerji kullanÕmÕndaki verimlili÷in
arttÕrÕlmasÕ ile yakÕndan iliúkilidir. Temiz enerji arzÕnÕn artmasÕ ise temel olarak
yenilenebilir enerji kaynaklarÕ olan su, rüzgâr, güneú ve jeotermal gibi kaynaklardan
yararlanÕlarak enerji üretiminin arttÕrÕlmasÕ ile mümkün olacaktÕr. Bu sayede, sanayi
sektöründe önümüzdeki dönemde artmasÕ beklenen enerji talebi, sera gazÕ
emisyonuna yol açmayan enerji kaynaklarÕ ile kÕsmen karúÕlanabilecektir. Öte
yandan, bu kaynaklardan sa÷lanan enerjinin yeterli olmayaca÷Õ göz önünde
bulunduruldu÷unda, sanayi sektörü ile di÷er sektörlerde enerji verimlili÷inin
artÕrÕlmasÕ zorunludur (Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, 2010:110).
Bu noktada özellikle do÷ru çevre politikalarÕnÕn uygulanmasÕ ve do÷ru
düzenlemeler yapÕlmasÕ ile iúletmeleri verimli enerji kullanÕmÕna yönlendirmek önem
arz etmektedir. Temiz üretim süreçlerine geçiúle birlikte birçok sektörde verimlilik
artÕúlarÕ zorunlu hale gelecektir. Bu süreçte, özellikle enerji, imalat sanayi ve
ulaútÕrma sektörlerinde yanma verimlili÷ini artÕran projelerin uygulamaya geçirilmesi
gerekmektedir. Söz konusu teknoloji de÷iúikli÷i, çevre ve enerji teknolojilerini
önemli düzeyde yatÕrÕm yapÕlabilecek sektörler arasÕna sokmaktadÕr. Bu sektörlerin
Türkiye'de geliúmesi özellikle çevre alanÕndaki düzenlemelerin etkin bir úekilde
uygulamaya geçirilmesi ile mümkün olacaktÕr.
3.2. Yeúil ømalat Konusunda Örnek Uygulamalar ve Finansal Destekler
ømalat sanayi kaynaklÕ kirlili÷i önlemek üzere ülkemizde atÕk envanteri, atÕk
borsalarÕ, enerji kullanÕm kÕlavuzlarÕ gibi bir dizi düzenlemeler ile bu alanda verilen
finansal desteklerin yanÕ sÕra uluslararasÕ kuruluúlar ve/veya akademisyenlerce
yürütülen örneklere bu bölümde kÕsaca yer verilmektedir.
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AtÕk envanteri
Ülkemizde atÕk envanteri hazÕrlanmasÕnda endüstriyel faaliyetler bazÕnda
üretim-atÕk iliúkilerinin belirlenmesi hedeflenmiútir. Bu hedef do÷rultusunda üretim,
atÕk ve tehlikeli atÕk verileri de÷erlendirilerek, sanayinin ve atÕk üretiminin yo÷un
oldu÷u bölgelerde envanter hazÕrlanmÕútÕr. Sanayi ve atÕk üretiminin yo÷un oldu÷u
illerden kaynaklanacak tehlikeli atÕk potansiyelinin tespit edilebilmesi amacÕyla, úu
ana dek ülkemizde yapÕlmÕú olan mevcut envanter çalÕúmalarÕ derlenmiú, illerdeki
kayÕtlÕ sanayilere karúÕlÕk üretilen tehlikeli atÕk miktarlarÕ çÕkarÕlmÕútÕr. Söz konusu
illerdeki tehlikeli atÕk/toplam atÕk oranlarÕ, sanayicilerin beyanlarÕ ve illerin atÕk
yönetim planÕ çerçevesinde sundu÷u verilerle envanter bilgileri oluúturulmuútur.
Ülkemizde mevcut durumda güvenilir bir tehlikeli atÕk envanteri bulunmamaktadÕr.
Ülke genelinde sa÷lÕklÕ bir atÕk envanterinin oluúturulmasÕ amacÕyla, Çevre
ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ ve Türkiye østatistik Kurumu (TÜøK) arasÕnda 2003 yÕlÕnda
imzalanan protokol dâhilinde “Tehlikeli AtÕk Beyan Formu” internet üzerinden
doldurulabilir úekle getirilmiútir. 2008 yÕlÕndan itibaren ülkemiz genelinde internet
tabanlÕ atÕk beyan sisteminde pilot uygulamaya geçilmiú olup, 2010 yÕlÕnda gerçek
verinin toplanmasÕ hedeflenmiútir.
Ambalaj atÕklarÕnÕn sürdürülebilir yönetimini sa÷lamak için, sa÷lam temelli
bir veri kayÕt sisteminin de oluúturulmasÕ gerekmektedir. Bu amaçla a÷ tabanlÕ bir
bilgisayar programÕ kullanÕlmaktadÕr. ProgramÕn kullanÕcÕlarÕ; BakanlÕk, piyasaya
sürenler, ambalaj üreticileri, lisanslÕ iúletmelerden oluúmaktadÕr. 2008 yÕlÕ itibarÕyla
program 81 øl Çevre ve ùehircilik Müdürlüklerinin kullanÕmÕna da açÕlmÕútÕr.
Böylece uygulamanÕn daha etkin, hÕzlÕ ve yerinden yönetimi sa÷lanarak, il
müdürlükleri de uygulamaya aktif olarak dâhil edilecektir (Birleúmiú Milletler
Sürdürülebilir KalkÕnma Komisyonunun 18. Oturumu Türkiye Ulusal Raporu,
2010:15).
AtÕk borsalarÕ
Bertaraf edilecek sanayi atÕklarÕnÕn miktarÕnÕ azaltma ve atÕklarÕn tekrar
kullanÕlabilmesi için, Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õ (ÇùB) deste÷iyle Türkiye Odalar
ve Borsalar Birli÷i (TOBB) tarafÕndan sanayi odalarÕ bünyesinde atÕk borsalarÕ
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kurulmuútur. AtÕk Geri Dönüúüm BorsasÕ, iúletmelerde üretim sonucu ortaya çÕkan
atÕklarÕn geri kazanÕlmasÕnÕ ve daha fazla ikincil hammadde olarak yeniden
kullanÕlmasÕnÕ ve tekrar ekonomiye kazandÕrÕlmasÕnÕ; nihai bertaraf edilecek atÕklarÕn
miktarÕnÕ azaltmayÕ sa÷layan bir aracÕlÕk sistemidir. AtÕk BorsasÕnda sanayinin süreç
atÕklarÕnÕn, yan ürünlerinin, artÕklarÕn veya gerekli úartlara uymayan malzemelerin,
baúka süreçlerin girdileri olarak kullanÕlmak üzere di÷er iúletmelere duyurulmasÕ
gerçekleútirilmektedir (Birleúmiú Milletler Sürdürülebilir KalkÕnma Komisyonunun
18. Oturumu Türkiye Ulusal Raporu, 2010:14).
Enerji kullanÕm kÕlavuzlarÕ
Enerji

Verimlili÷i

Kanununa

göre

enerjinin

verimli

kullanÕmÕnÕn

yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ amacÕyla üreticiler ve ithalatçÕlar, Bilim Sanayi ve Teknoloji
BakanlÕ÷Õ tarafÕndan tespit ve ilan edilen Türkçe kullanÕm ve tanÕtma kÕlavuzu ile
satÕlmak zorunda olan enerji tüketen mallarÕn kullanÕm kÕlavuzlarÕnda, malÕn enerji
tüketimi açÕsÕndan verimli kullanÕmÕ ile ilgili bilgilere ayrÕ bir bölümde yer
vermektedir. Bu hükmün uygulanmasÕ BakanlÕk tarafÕndan denetlenmektedir
(Birleúmiú Milletler Sürdürülebilir KalkÕnma Komisyonunun 18. Oturumu Türkiye
Ulusal Raporu, 2010:16).
UNIDO Eko-Verimlilik programÕ
Türkiye’nin birçok bölgesinde iklim de÷iúikli÷inin sanayiciyi do÷rudan
etkileyecek en belirgin etkisinin “kullanÕlabilir su miktarÕnÕn azalmasÕ” oldu÷u
öngörülmektedir. Bu noktadan yola çÕkarak Birleúmiú Milletler Ortak ProgramÕ
çerçevesinde yürütülmekte olan UNIDO Eko-Verimlilik ProgramÕ’nÕn oda÷ÕnÕ,
“üretimde su tüketiminin azaltÕlmasÕ” oluúturmaktadÕr. UNIDO Eko-Verimlilik
programÕ kapsamÕnda, sanayide temiz üretim ve eko-verimlilik konularÕndaki
kapasitenin geliútirilmesi pilot uygulamalarla ele alÕnmakta ve ulusal bazda
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕna yönelik faaliyetler gerçekleútirilmektedir. Pilot projede havza
bazÕnda, ekonomik ve çevresel kriterler do÷rultusunda gÕda ve içecek, tekstil ve deri,
kimyasal madde ve ürünler ve metal kaplama ve makina parça üretimi öncelikli
sanayi sektörleri olarak belirlenmiútir. ølgili sektörler ülkemizde su tüketimi, enerji
tüketimi, atÕk ve atÕksu oluúumu gibi konularda ön plana çÕkmaktadÕr. Firmalara
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yönelik pilot projeler kapsamÕnda öncelikli sektörlerde 6 firmada uygulamalar
gerçekleútirilmiú olup ilgili kurum, kuruluú, sektör temsilcileri ve proje paydaúlarÕna
yönelik “temiz üretim” ve “eko-verimlilik” konularÕnda e÷itimler verilmiútir.
2007-2009 yÕllarÕ arasÕnda yürütülen “Endüstriyel Verimlilik ve Çevresel
PerformansÕn

KOBø’ler

Düzeyinde

Paralel

Olarak

Geliútirilmesi

Projesi”

kapsamÕnda, KOBø’ler için düúük yatÕrÕmlÕ ve kolay uygulanabilir eko-verimlilik
uygulamalarÕ ile kullanÕlan malzeme, su ve enerji miktarÕnÕn en aza indirilmesi ve
atÕk oluúumunun azaltÕlmasÕna yardÕmcÕ olmak üzere Eko-Verimlilik KÕlavuzu
hazÕrlanmÕú, farklÕ sektörlerdeki 5 pilot iúletmede eko-verimlilik fÕrsatlarÕ belirlenmiú
ve uygulanmÕútÕr.
Eko-verimlili÷in Üretim Endüstrisine Entegrasyonu Projesi kapsamÕnda 2007
yÕlÕnda Bo÷aziçi Üniversitesi bünyesinde, Sürdürülebilir KalkÕnma ve Temiz Üretim
Uygulama ve AraútÕrma Merkezi kurulmuútur (Birleúmiú Milletler Sürdürülebilir
KalkÕnma Komisyonunun 18. Oturumu Türkiye Ulusal Raporu, 2010:13).
Finansal destekler
Yeúil imalat konusunda çeúitli kurum ve kuruluúlarca verilmekte olan mali
yardÕmlar aúa÷Õda özetlenmektedir:
Enerji Verimlili÷i Kanunu kapsamÕnda sanayide verimlilik artÕrÕcÕ projelere
(VAP) ve enerji yo÷unlu÷unu azaltmayÕ taahhüt eden gönüllü anlaúmalara Enerji ve
Tabii Kaynaklar BakanlÕ÷Õ tarafÕndan mali destek sa÷lanmaktadÕr. Verimlilik artÕrÕcÕ
proje tamamlayan kuruluúlar hazÕrladÕklarÕ raporlarÕn kabul edilmesini takiben
500.000 TL’ye kadar olan projelerinde yüzde 20’ye kadar hibe deste÷i
alabilmektedir. AyrÕca gönüllü antlaúmalar ile endüstriyel iúletmeler üç yÕl içerisinde
enerji yo÷unlu÷unu ortalama olarak en az yüzde 10 oranÕnda azaltmayÕ taahhüt
ederek antlaúma yaptÕklarÕ yÕla ait enerji giderlerinin yüzde 20’sini geri almaktadÕr.
KOSGEB

tarafÕndan

küçük

ve

orta

ölçekli

iúletmelerin

geliútirilmesi amacÕyla daha fazla proje hazÕrlamalarÕnÕn teúvik edilmesi için çevre ve
enerji verimlili÷i Tematik Proje Destek ProgramÕ kapsamÕnda bölgelere göre
farklÕlaúan oranlarda destek verilmektedir.
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TÜBøTAK endüstriyel araútÕrma ve teknolojiyi geliútirmek amacÕyla Sanayi
Ar-Ge Projeleri Destekleme, KOBø Ar-Ge BaúlangÕç Destek ve Öncelikli Alanlar
AraútÕrma Teknoloji Geliútirme ve Yenilik Projeleri Destekleme ProgramlarÕnÕ
yürütmektedir. Firma düzeyinde katma de÷er yaratan kuruluúlarÕn AraútÕrma
Geliútirme çalÕúmalarÕnÕ teúvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge
yetene÷inin yükseltilmesine katkÕda bulunmak için Sanayi AraútÕrma-Geliútirme
Projeleri Destekleme ProgramÕ yürütülmektedir.
Bu amaç do÷rultusunda; TÜBøTAK, Türkiye'de yerleúik katma de÷er yaratan
kuruluúlarÕn Ar-Ge nitelikli proje harcamalarÕna yüzde 60'a varan oranlarda geri
ödemesiz (hibe) destek sa÷lanmaktadÕr. KOBø'leri AraútÕrma-Teknoloji Geliútirme ve
yenilik odaklÕ proje yapmaya teúvik etmek amacÕyla KOBø Ar-Ge BaúlangÕç Destek
ProgramÕ yürütülmektedir. Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artÕrÕlmasÕ ve
özgün teknolojilerin geliútirilmesi amacÕyla Öncelikli Alanlar AraútÕrma Teknoloji
Geliútirme ve Yenilik Projeleri Destekleme ProgramÕ yürütülmektedir. Öncelikli
alanlar olarak enerji, gÕda, otomotiv, bilgi iletiúim teknolojileri ve makina imalat
teknolojileri belirlenmiútir. FirmalarÕn desteklenen proje giderlerine harcama sonrasÕ
büyük ölçekli kuruluúlar için yüzde 60, KOBø’ler için yüzde 75 oranÕnda geri
ödemesiz destek verilmektedir.
Türkiye Teknoloji Geliútirme VakfÕ (TTGV) sanayi kuruluúlarÕ tarafÕndan
gerçekleútirilen uygulama projelerine Çevre Destekleri ProgramÕ ile çevre
teknolojileri alanÕnda Çevre Teknolojileri Deste÷i ve enerji verimlili÷i alanÕnda
Enerji Verimlili÷i Deste÷i vermektedir. Çevre Destekleri ProgramÕ kapsamÕnda,
sanayicinin çevre performansÕnÕ artÕrÕp üretim maliyetlerini düúüren ve dolayÕsÕyla
rekabet gücünü artÕran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafÕndan
uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür
teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliútirilmesinin/üretilmesinin de dolaylÕ
olarak teúvik edilmesi hedeflenmektedir.
TTGV Çevre Teknolojileri Deste÷i eko-verimlilik anlayÕúÕ çerçevesinde
üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve atÕk üretimi için
süreçlerde teknolojik yenilik içeren, sanayide uygulanabilir ve ekonomik de÷eri olan
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temiz üretim teknolojilerinin uygulanmasÕna yönelik teúvikleri içermektedir. Proje
bütçesinin yüzde 50’sini aúmayacak úekilde en fazla 1 milyon TL destek
sa÷lanmaktadÕr.
TTGV Enerji Verimlili÷i Destek Program destekleri özellikle enerji yo÷un
sektörlerde rekabet gücünün korunmasÕ, dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õn azaltÕlmasÕ, sera gazÕ
emisyonlarÕnÕn azaltÕlmasÕna katkÕ sa÷lanmasÕ ve sanayicinin ilgili faaliyetlerinin
teúvik edilmesi amacÕyla verilmektedir. Proje bütçesinin yüzde 50’sini aúmayacak
úekilde (100.000 – 1.000.000 dolar arasÕnda) destek sa÷lanmaktadÕr.
Bu çerçevede bugüne kadar tekstil, gÕda, seramik, plastik, demir-çelik ve
elektrik üretimi gibi farklÕ sektörlerden; atÕk geri kazanÕmÕ, su geri kazanÕmÕ,
hammadde kullanÕm verimlili÷inin artÕrÕlmasÕ, yakma sistemi verimlili÷inin
artÕrÕlmasÕ, so÷utma sistemi optimizasyonu, atÕk ÕsÕ geri kazanÕmÕ, enerji izleme ve
otomasyon sistemi, buhar sisteminin iyileútirilmesi ve süreç optimizasyonu gibi
farklÕ uygulamalara destek sa÷lanmÕútÕr.
Çeúitli bölgesel kalkÕnma ajanslarÕ tarafÕndan çevre dostu yenilikçi
uygulamalarÕn geliútirilmesi projeleri yürütülmektedir. Bu kapsamda örnek olarak
øzmir KalkÕnma AjansÕ Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek
ProgramÕ, Ankara KalkÕnma AjansÕ Çevreye DuyarlÕ Yenilikçi Uygulamalar Mali
Destek ProgramÕ ve Do÷u Marmara KalkÕnma AjansÕ Temiz Üretim Mali Destek
ProgramÕ geliútirilmiútir.
Avrupa ømar ve KalkÕnma BankasÕ (EBRD) Türkiye’deki enerji verimlili÷i ve
yenilenebilir enerji alanlarÕna yatÕrÕm amaçlÕ KOBø ve konut sahiplerine kredi
vermektedir. TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman ProgramÕ) fonlarÕ
bankalar yoluyla kredi olarak da÷ÕtÕlmaktadÕr. Finanse edilen projelerin belirli
performans kriterlerini karúÕlamalarÕ gerekmekte olup, endüstriyel ve ticari
iúlemlerde enerji verimlili÷i özelliklerine iliúkin projeler, yüzde 20’den fazla enerji
tasarrufu sa÷lamalÕdÕr.
19 Haziran 2012 tarihli YatÕrÕmlarda Devlet YardÕmlarÕ HakkÕnda Karar
kapsamÕnda çevre ve Ar-Ge projeleri, KDV istisnasÕ, gümrük vergisi muafiyeti ve
faiz deste÷inden yararlandÕrÕlmaktadÕr.
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3.3. Makina ømalat Sanayii
Makina imalat sanayii yarattÕ÷Õ katma de÷er ve istihdama katkÕsÕ açÕsÕndan
ülkemiz için stratejik bir sektör olarak kabul edilmektedir. Sektörde imal edilen
ürünler, aynÕ zamanda, birçok mamulün ara malÕ olarak baúka üretim süreçleri için
veya baúka endüstriler için bir üretim faktörü olarak kullanÕlmaktadÕr.
Türk makina sektörü göreceli ucuz ve nitelikli iú gücü avantajÕnÕn yanÕ sÕra,
teknik bilgi ve beceri kabiliyetini de her geçen gün geliútirmektedir. Mühendislik
tekniklerini yo÷un bir úekilde kullanmasÕ, yenilikçi üretimlerin yapÕlabilmesine
imkan sa÷lamasÕ, ça÷daú teknolojilere ulaúabilmek için aracÕ olmasÕ, di÷er sektörlerin
üretim zincirlerinde önemli bir yer tutmasÕ, katma de÷eri yüksek ürünler üretebilmesi
gibi faktörlerle sahip oldu÷u stratejik konum nedeniyle, imalat sanayinin di÷er
sektörlerine kÕyasla daha az malzeme ve enerji kullanan ve çevreye olumsuz etkileri
daha az olan bir sektör olmasÕna karúÕn, yeúil imalat için öncü bir sektör oldu÷u
düúünülmektedir (BST BakanlÕ÷Õ, Makina Sektör Raporu, 2012:8).
Makina imalat sanayiinin ülkemizdeki geliúim süreci incelendi÷inde, 19611979 döneminde, ülkemizde karma ekonomi ilkesinin benimsendi÷i, KøT’lerin
yeniden düzenlenmeleri ve etkinliklerinin sa÷lanmasÕnÕn plan disiplini ile ele
alÕnmaya çalÕúÕldÕ÷Õ görülmektedir. Birinci Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕ’nÕn hedef ve
stratejisinde “Türk ekonomisi, devlet ve özel sektör teúebbüslerinin yan yana
bulundu÷u karma bir ekonomidir. Devlet sektörünün faaliyeti, kararlaútÕrÕlan geliúme
hÕzÕnÕ gerçekleútirecek ve stratejinin gerektirdi÷i yönde dengeli bir kalkÕnma
sa÷layacak úekilde planlanacaktÕr.” denilerek kalkÕnmanÕn bir plan düzeni içerisinde
gerçekleútirilmesi öngörülmüútür.
Seydiúehir Alüminyum Tesisleri, øskenderun Demir Çelik Tesisleri, DYB,
TEK,

ÇAYKUR,

KBø,

DESøYAB,

TESTAù,

TEMSAN,

TÜMOSAN,

GERKONSAN, TAKSAN gibi yeni KøT’ler bu dönemde kurulmuútur (SayÕútay
Kamu øúletmeleri 1999 YÕlÕ Genel Raporu). Ülkemizde sanayileúme sürecinde
yapÕlacak atÕlÕmlarda öncelikle takÕm tezgâhlarÕ üretim sektörünün oluúturulmasÕ bir
gereklilik olarak görülmüú ve devlet bu konuda öncülük görevini yerine getirmeye
karar vermiútir. Bu karar do÷rultusunda dünyanÕn önemli iki takÕm tezgâhÕ üreticisi
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ile (WMW ve TOS) 10 tip konvansiyonel tezgâhla ilgili lisans anlaúmasÕ yaparak,
takÕm tezgâhÕnÕn standart parçalarÕ hariç kalan büyük/küçük tüm parçalarÕnÕ
üretebilecek tezgâhlarla donatÕlmÕú entegre üretim tesislerini kurarak üretime
baúlamÕútÕr.
Bu kapsamda 1975 yÕlÕnda KIT olarak Kayseri'de kurulan TAKSAN TakÕm
TezgâhlarÕ San. ve Tic. A.ù., entegre imalat tesisleri ile ilk takÕm tezgâhÕ 1984
sonunda üretilmiútir. Bu tarihten itibaren üniversal/dik frezeler, üniversal/revolver
tornalar, silindirik/satÕh taúlama tezgâhlarÕ vb. seri úekilde ülkemizde üretilmiútir.
TAKSAN A.ù. özelleútirme kapsamÕnda 2003 yÕlÕnda devredilmiútir.
Bu geniú zaman aralÕ÷Õnda dünya marketlerinde CNC TakÕm tezgâhlarÕ
pazarlanmaya baúlanmÕú olup ülkemizde de talep edilmeye baúlanmÕútÕr. Ülkemiz
takÕm tezgâhlarÕ üretim sanayii bu iste÷e kÕsmi olarak 1990 yÕllarÕnda cevap vermeye
baúlamÕú ve halen bu yolda devam etmektedir (Sekizinci KalkÕnma PlanÕ Makina
ømalat Sanayii ÖøK Raporu, 2000).
3.3.1. Sektörün önemi ve imalat sanayii içindeki yeri
Makina sektörünün kapsamÕnda yer alan alt sektörler tablo 5.3.’te yer
almaktadÕr. Geliúmiú bir ülke olabilmenin yegâne yolu küresel olarak rekabet edebilir
bir imalat sanayiine sahip olmaktÕr. Bütün imalat sanayii içinde de Makina ømalat
Sanayii, tüm geliúmiú ülkelerde büyük önem verilen ve öncelikli sektör olarak
tanÕmlanan, özel önem taúÕyan bir sanayi dalÕdÕr. Makina imalatÕna bu önemin
verilmesinin temel nedenleri aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr:
x

Sektör, çok sayÕda mal ve hizmetin gerçekleútirilmesinde kullanÕlan
makinalarÕ imal etmektedir.

x

ømalat

teknikleri

ve

mamuller

yüksek

düzeydeki

teknolojileri

kullanmaktadÕr, teknolojiyi göz önünde alarak ifade etmek gerekirse,
yüksek düzeyde yetiúmiú eleman kullanmaktadÕr.
x

Sanayileúmiú

ülkelerde

bu

sektör

geniú

bir

istihdam

olana÷Õ

yaratmaktadÕr. Avrupa Birli÷inde imalat sanayi istihdamÕ içerisindeki en
büyük pay makina sektörüne aittir.
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Tablo 3.5. Makina ømalat Sanayii Alt Sektörleri
ALT SEKTÖRLER

ÜRETøM TEKNOLOJøSø

Motor ve türbin imalatÕ

Orta-düúük teknoloji

Pompa ve kompresör imalatÕ (büyük iúletmeler)

øleri teknoloji (CNC ve NC tezgâhlar,
CAD müúteri odaklÕ üretim)

Pompa ve kompresör imalatÕ(küçük iúletmeler

Orta ve orta-düúük teknoloji

Musluk ve vana imalatÕ

%15’i yüksek teknolojili di÷erleri
düúük teknoloji

Makina elemanlarÕ (Diúli, diúli sistemleri, mil,
tahrik tertibatlarÕ vs.)

%7’si orta-ileri teknoloji, geri kalan
konvansiyonel tezgâhlarla düúük
teknoloji

Sanayi fÕrÕnÕ, ocaklar ve brülör imalatÕ

Orta-düúük teknoloji

KaldÕrma, taúÕma ve yükleme teçhizat ve
makinalarÕ imalatÕ
(Müúteri odaklÕ, sipariúe
dayalÕ, mühendislik hizmetinin yüksek oldu÷u
imalat, gemi vinçleri ve maçunalarÕ, kreyn, kriko,
palanga, kule vinç, köprülü kreyn ve taúÕma
teçhizatÕ, forkliftler ve istifleme makinalarÕ)

Orta-düúük teknoloji

So÷utma ve havalandÕrma donanÕmÕ imalatÕ

Orta-düúük teknoloji. Ancak büyük
firmalarda
CNC
tezgâhlar,
CAD/CAM yöntemli üretim, toplam
kalite yönetimi uygulanmaktadÕr

Di÷er genel amaçlÕ makinalarÕn imalatÕ

Orta-düúük teknoloji

(TartÕlar, basküller, püskürtme, ya÷murlama,
otomatik kontrol cihazlarÕ, temizleme, daldÕrma,
paketleme ve ambalajlama makinalarÕ)
TarÕm ve orman makinalarÕ

Önemli bir kÕsmÕnda düúük teknoloji

TakÕm tezgâhlarÕ üretimi

%60 konvansiyonel
CNC tezgâhlarÕ

Metalürji makinalarÕ imalatÕ, tav ocaklarÕ, döküm
ve hadde makinalarÕ, kupol ocaklarÕ ve di÷er
metalürji makinalarÕ

Konvansiyonel tezgâhlar ile ortadüúük teknoloji

Maden ve inúaat makinalarÕ

Düúük teknoloji

GÕda, içecek ve tütün iúleyen makinalarÕn imalatÕ

Orta teknoloji

Tekstil, giyim eúyasÕ ve deri iúlemede kullanÕlan
makinalarÕn imalatÕ

Orta teknoloji

Silah ve mühimmat imalatÕ

Orta-yüksek teknoloji

Kâ÷Õt ve karton üretiminde kullanÕlan makinalar

Orta-düúük teknoloji

Di÷er özel amaçlÕ makinalarÕn imalatÕ, matbaa ve
baskÕ makinalarÕ, cilt makinalarÕ, kurutma, filtre ve
arÕtma cihazlarÕ, kauçuk, plastik imal ve iúleme
makinalarÕ ve çok özel imalat makinalarÕ
Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

Orta-yüksek teknoloji
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tezgâh,

%40

Geliúmekte olan ülkeler, e÷er dÕúa ba÷ÕmlÕlÕklarÕnÕ azaltmak istiyorlarsa, bu
sektörün geliúimine önem vermelidirler. Makina imalatÕnda neredeyse tümü ile
ülkemizde imal edilen demir-çelik ve döküm hammaddeler kullanÕlmaktadÕr. Gerekli
hidrolik ve pnömatik donanÕmda da yerli imalatÕn katkÕsÕ önemli boyutlardadÕr.
Sektörün önemli bir özelli÷i de katma de÷erinin yüksekli÷idir. Ço÷u tür makina
imalatÕnÕn, geliúmiú ülkelerde de seri üretim niteli÷inde bir imalata imkân vermemesi
nedeni ile emek ve mühendislik yo÷un bir yapÕsÕ bulunmakta ve sektörün geliúmesi
istihdama ve ülke teknolojisinin geliúmesine katkÕlar sa÷lamaktadÕr.
Makina imalatÕ sektörünün di÷er sanayi sektörlerinden önemli bir farklÕlÕ÷Õ
vardÕr. Ço÷unlukla ara malÕ ve yatÕrÕm malÕ üreten bu sektör, di÷er tüm sektörlere
girdi ürün vermektedir. Makina imalat sanayine girdi veren sektörler ise büyük
ölçüde metal ana sanayiidir. YassÕ ve yuvarlak demir-çelik ürünleri, alüminyum ve
bakÕr, çinko vs. metal mamulleri bu sektörün temel girdileridir. Sektörün kendi alt
sektörleri ile sÕkÕ bir alÕúveriúi vardÕr. AyrÕca elektrikli cihaz ve aygÕtlar, elektrik
motorlarÕ, ölçü ve kontrol cihazlarÕ, bazÕ kimyasal maddeler, plastik ürünler önemli
girdilerdir.
Ancak makina imalat sanayi ara malÕ alÕrken, yatÕrÕm malÕnÕ girdi olarak
verir. Bu açÕdan makina imalat sanayiinin temel, öncü ve vazgeçilemez bir sanayi
sektörü oluúu bir kez daha ortaya çÕkmaktadÕr. Makina imalat sanayinin imalat sanayi
içinde özel ve önemli bir yeri vardÕr. Bu sektör dünyada “Mühendislik sanayi” veya
“Makina mühendisli÷i sanayi” olarak kategorize edilmekte ve bilinmektedir. Makina
imalat sanayi imalat sanayinin hemen bütün sektörlerine girdi verir, bu sektörlerin
itici gücü olur. Makina imalatÕnÕn geliúmesi di÷er imalat sanayinin geliúmesi ile iç
içedir. Özellikle otomotiv sanayi, metal eúya sanayi, tekstil sanayi, metal ana sanayi
yatÕrÕmlarÕnÕn ana makina ve donanÕmlarÕnÕ sa÷layan sektör, yeni gereksinme ve
taleplere göre geliúme hÕzÕnÕ ve üretim kompozisyonlarÕnÕ belirler. Bu sektörün
GSYH içindeki payÕ

birçok geliúmiú ekonomide

yüzde

12–16 arasÕnda

de÷iúmektedir. Bu de÷er sanayinin faaliyetlerinden kaynaklanan ücretler, kiralar,
alÕnan hizmetler (danÕúmanlÕk da dâhil), kâr v.s.’den oluúmaktadÕr. Dünya sanayi
ürün ticaretindeki artÕú ve bu ürünlerin ola÷anüstü dolaúÕm hÕzÕ, ürünün müúteriye
ulaúÕncaya kadarki pek çok hizmetlerde de büyümeye (yükleme, taúÕma, sigortalama,
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finansal destek) yol açar. Bunun tersi de do÷rudur. Bu hizmetlerin geliúmesi de sÕnaî
ürünün ticaretini arttÕrÕr ve ürünün imalatÕnÕ teúvik eder (Bayülken, 2012:1).
Bu sektörün üretimlerinin di÷er sektörlerden farkÕ, her aúamada proje, Ar-Ge
ve mühendislik tasarÕmlarÕnÕn yapÕlmasÕ zorunlulu÷udur. Ürün geliútirme veya yeni
ürün tasarÕmÕ Ar-Ge çalÕúmalarÕ ile yapÕlÕr. Makina imalat sanayi Ar-Ge ile iç içe
yaúar. Ar-Ge çalÕúmalarÕ bu sektörün geliúmesinde, teknolojisinin yenilenmesinde
önemli bir rol oynar. Bu sanayinin bir özelli÷i de “teknoloji yo÷un” bir sektör niteli÷i
taúÕmasÕdÕr. ømalat sanayi içinde yüksek teknoloji uygulayan 100 firmadan 51’i bu
sektör içinde yer almaktadÕr (Bayülken, 2012:7).
AB müktesebatÕnda makine sektörü
AB, birçok sektöre uyguladÕ÷Õ, teknik uyumlaútÕrma konusundaki “yeni
yaklaúÕmÕ” makina imalat sanayine de uygulamaktadÕr. Bu yaklaúÕm kapsamÕnda
üreticiler

açÕsÕndan

ba÷layÕcÕ

olan

yasal

düzenlemeler,

birtakÕm

“temel

yükümlülükler” ile sÕnÕrlÕ tutulmaktadÕr. Söz konusu yükümlülükler, ilgili ürünlerin,
hangi sa÷lÕk ve güvenlik koúullarÕnÕ karúÕlayacak úekilde tasarlanmasÕ ve üretilmesi
gerekti÷ini ortaya koymaktadÕr. Bu koúullarÕn karúÕlanmasÕ için ihtiyaç duyulan
teknik çözümlerin tanÕmlanmasÕ ise, Avrupa Standardizasyon KurumlarÕna
bÕrakÕlmaktadÕr. Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Avrupa Elektroteknik
Standardizasyon Komitesi (CENELEC) ve Avrupa Telekomünikasyon StandartlarÕ
Enstitüsü’nden

(ETSI)

oluúan

bu

kurumlarÕn

geliútirdi÷i

“uyumlaútÕrÕlmÕú

standartlara” göre üretilen ürünler, “uygunluk karinesi” (presumption of conformity)
uyarÕnca, mevzuattaki temel yükümlülükler ile uyumlu kabul edilmekte, söz konusu
standartlarÕn kullanÕmÕ, gönüllülük esasÕna dayandÕ÷Õ için mevzuattaki temel
yükümlülükler, “uyumlaútÕrÕlmÕú standartlar” kullanÕlmadan da karúÕlanabilmektedir.
ølgili mevzuat, bu durumda izlenmesi gereken prosedürleri de tanÕmlamaktadÕr.
Ancak, üreticilerin büyük bir bölümü, “uygunluk karinesi”nin sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕk
nedeniyle, uyumlaútÕrÕlmÕú standartlarÕ kullanmayÕ tercih etmektedir.
Makina

sanayiinin

yenilikçi

çözümler

geliútirmesini

engelleyece÷i

düúüncesiyle, AB, Avrupa Standardizasyon KurumlarÕnÕn geliútirdi÷i teknik
spesifikasyonlarÕn ba÷layÕcÕ olmasÕndan özellikle kaçÕnmaktadÕr. Bu ba÷lamda, AB,
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makina imalat sanayiinin karúÕlamasÕ gereken temel yükümlülükler ve bu
yükümlülüklere uyumun de÷erlendirilmesine iliúkin prosedürleri de, Makina
Direktifi ile düzenlemektedir. Direktif, makinalarÕn Tek Pazar içindeki serbest
dolaúÕmÕnÕ garanti altÕna almanÕn yanÕ sÕra, sektör çalÕúanlarÕ ve vatandaúlarÕn sa÷lÕk
ve güvenli÷ini korumak açÕsÕndan da büyük önem taúÕmaktadÕr.
Fikri mülkiyet hukukuna iliúkin AB düzenlemeleri, do÷rudan makina
sanayiine yönelik olmamakla birlikte, sektör için büyük önem taúÕmaktadÕr. Fikri
mülkiyet haklarÕnÕn çi÷nenmesi, sektörün rekabet gücünü ve yenilikçi uygulamalar
geliútirme yönündeki motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Sektörde

faaliyet gösteren iúletmeler, Ar-Ge çalÕúmalarÕ, yenilikçilik ve markalaúma sayesinde
elde ettikleri kazanÕmlarÕ, izinsiz kullanÕm ve taklitlere karúÕ koruyabilmek için, fikri
mülkiyet hukuku alanÕnda etkin bir uygulamaya ihtiyaç duymaktadÕr. Avrupa Patent
Ofisi (European Patent Office) istatistikleri de, fikri mülkiyet haklarÕnÕn sektör
açÕsÕndan taúÕdÕ÷Õ önemi ortaya koymaktadÕr. Kurumun 2010 yÕlÕ verileri, EPO’ya
yapÕlan yaklaúÕk 143.000 Avrupa Patenti baúvurusunun, 29.000’inin (yüzde 20,3)
makina sanayii kaynaklÕ oldu÷unu göstermektedir. EPO’nun 2010 yÕlÕ içerisinde
verdi÷i patentler incelendi÷inde ise, 58.108 patentin 17.012’sinin (yüzde 29,3)
makina sanayiinin buluúlarÕ ile ilgili oldu÷u görülmektedir (øSO, 2011:51).
Tablo 3.6’da makina sektörü için geliútirilmiú AB direktifleri ve Türk
mevzuatÕna uyumlandÕrÕlmÕú karúÕlÕklarÕ yer almaktadÕr.
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Kaynak: ISO, 2011’den faydalanÕlarak yazar tarafÕndan oluúturulmuútur .

94/62/AT
Ambalaj ve Ambalaj AtÕ÷Õ Direktifi
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Direktifin ana gereksinimleri ambalaj ve ambalaj atÕklarÕ için toplama sistemleri
kurulmasÕ, bunlarÕn yeniden kullanÕlmasÕ veya geri kazanÕmÕ, ambalaj ve ambalaj atÕ÷Õ
üretimin azalmasÕnÕ sa÷lamak için önlemlerin alÕnmasÕ, ilgili hedeflerin
yakalanmasÕnÕn sa÷lanmasÕ ve hedeflere ulaúabilmek için “kirleten öder” prensibinin
en önemli ekonomik araç olarak kullanÕlmasÕdÕr.

Eko-tasarÕm Direktifi, do÷rudan enerji kullanan ya da dolaylÕ olarak enerji tüketimini
etkileyen tüm makina ve aksamlarÕ kapsamakta olup, tasarÕm aúamasÕndan itibaren,
çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak, çevre performansÕ yüksek olacak úekilde
üretilmeleri ilkesini getirmektedir. Öncelikli ürün gruplarÕna yönelik hazÕrlanan 20092011 dönemi øú PlanÕ’nda belirlenen 10 ürün grubu arasÕnda so÷utma ve havalandÕrma
sistemleri, piúirme ekipmanlarÕ, sanayi fÕrÕn ve ocaklarÕ, takÕm tezgâhlarÕ, so÷utucu ve
dondurucu ekipmanlar gibi ürünler yer almaktadÕr.
Yönetmeliklere uyum sa÷lanmÕú ve üretilen ürünlerin uyumu zorunlu hale getirilmiútir.

Sanayi DÕúÕ Yeni veya Mevcut Binalarda
SÕcak Su Üretimi ve Ortam IsÕtmasÕ için
KullanÕlan IsÕ Jeneratörlerinin
PerformansÕ ve Sanayi DÕúÕ Yeni
Binalarda Dahili SÕcak Su Da÷ÕtÕmÕ ve IsÕ
YalÕtÕmÕna Dair Yönetmelik (14.12.200024260) ve SÕvÕ Ve Gaz YakÕtlÕ Yeni SÕcak
Su KazanlarÕnÕn Verimlilik Gereklerine
Dair Yönetmelik (05.06.2008- 26897)
Ambalaj ve Ambalaj AtÕklarÕnÕn Kontrolü
Yönetmeli÷i
(24.08.2011-28035)

Enerji ile ølgili Ürünlerin Çevreye
DuyarlÕ TasarÕmÕna øliúkin Yönetmelik
(07.10.2010- 27722)

63 ekipman türünün yarattÕ÷Õ gürültü kirlili÷ini kontrol altÕna almayÕ hedeflemektedir.

2000/14/EC
AçÕk Alanlarda KullanÕlan
EkipmanlarÕn Çevrede Oluúturdu÷u
Gürültü EmisyonlarÕ HakkÕnda Üye
Devlet MevzuatlarÕnÕn
YakÕnlaútÕrÕlmasÕna øliúkin Direktif
2009/125/EC
Enerji ile ølgili Ürünlerin Çevreye
DuyarlÕ TasarÕmÕna øliúkin Direktif

92/42/AT ve 78/170/AT
Yeni SÕcak Su KazanlarÕ ve Sanayi DÕúÕ
Yeni veya Mevcut Binalarda SÕcak Su
Üretimi ve Ortam IsÕtmasÕ için
KullanÕlan IsÕ Jeneratörlerinin
PerformansÕ ve Sanayi DÕúÕ Yeni
Binalarda Dahili SÕcak Su Da÷ÕtÕmÕ ve
IsÕ YalÕtÕmÕnÕ düzenleyen yönetmelikler

AçÕk Alanda KullanÕlan Teçhizat
TarafÕndan Oluúturulan Çevredeki
Gürültü Emisyonu ile ilgili Yönetmelik
(30.12.2006- 26392-4.mükerrer)

Makina imalat sanayiinin karúÕlamasÕ gereken temel yükümlülükler ve bu
yükümlülüklere uyumun de÷erlendirilmesine iliúkin prosedürleri düzenlemektedir.
Üye devletler, CE iúareti taúÕyor olsa da, herhangi bir makinanÕn, kiúilerin sa÷lÕk ve
güvenli÷i ya da kimi durumlarda, hayvanlar veya çevre açÕsÕndan ciddi bir tehlike arz
etti÷inden úüphelendiklerinde, makinanÕn piyasaya sürülmesinin yasaklanmasÕ,
piyasadan çekilmesi ya da serbest dolaúÕmÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ gibi önlemlere
baúvurabilmektedir.

2006/42/EC
Makina Direktifi

Türk MevzuatÕyla Uyumu (Resmi
Gazete Tarih ve No’su)
Makina Emniyeti Yönetmeli÷i
(03.03.2009- 27158)

øçeri÷i

Direktifin No’su ve AdÕ

Tablo 3.6. Makina Sektörü AB Direktifleri ve Uyumlu Türk MevzuatÕ
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Kaynak: ISO, 2011’den faydalanÕlarak yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

1999/13/EC
BazÕ Faaliyetlerde ve Tesislerde
Organik Çözücü KullanÕlmasÕ
Sonucu Oluúan Uçucu Organik
Bileúen EmisyonlarÕnÕn
SÕnÕrlandÕrÕlmasÕna øliúkin Direktif

2006/66/EC
Pil ve Akümülatörler ile AtÕk Pil ve
Akümülatörlere iliúkin Direktif

2002/96/EC
AtÕk Elektrikli ve Elektronik
Ekipmanlar Direktifi

2006/1907/EC KimyasallarÕn kayÕt
altÕna alÕnmasÕ, de÷erlendirilmesi,
izne tabi tutulmasÕ ve
sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna iliúkin TüzükREACH Tüzü÷ü
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Sanayiden kaynaklanan kirlili÷in kayna÷Õnda kontrolünü amaçlamaktadÕr.
øúletmelere çevre kirlili÷ini önleme konusunda ciddi sorumluluklar yüklemektedir.
Direktifin getirdi÷i “entegre” kavramÕ, havaya, suya ve topra÷a yönelik
emisyonlardan atÕk oluúumuna, hammadde kullanÕmÕ ve enerji verimlili÷inden
gürültü ve kazalarÕn önlenmesine ve risk yönetimine kadar iúletmelerin çevresel
performansÕnÕn tüm boyutlarÕnÕ kapsamaktadÕr.
Ocak 2011’de yürürlü÷e giren yeni Direktif, aralarÕnda makina sanayiini de
ilgilendiren Entegre Kirlili÷in Önlenmesi ve Kontrolü ve VOC Çözücü
EmisyonlarÕ direktiflerinin de bulundu÷u, bu alandaki mevcut yedi AB direktifini
tek bir yasal düzenlemede toplamaktadÕr. EKÖK Direktifi kapsamÕndaki mevcut en
iyi tekniklerin geliútirilmesini ve daha iyi uygulanmasÕnÕ sa÷layarak, endüstriyel
emisyonlarÕn çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ üzerindeki zararlÕ etkilerini büyük ölçüde
azaltmayÕ öngörmektedir.
Üretimde kullanÕlan kadmiyum, monometil gibi çeúitli kimyasallar nedeniyle,
makina ve aksam sanayiini yakÕndan ilgilendirmektedir. Üreticiler, üretimde
kullandÕklarÕ tüm kimyasal maddelerin, ürünün yaúam döngüsü (üretimden atÕ÷a
dönüúme aúamasÕna kadar geçen tüm süreç) boyunca, REACH Tüzü÷ü’ne
uygunlu÷unu kontrol etme yükümlülü÷ü taúÕmaktadÕr. DolayÕsÕyla, makina
üreticilerinin bu maddeleri, kaydettirmeleri ya da söz konusu kimyasallarÕ
ECHA’ya kaydettirmiú bir tedarikçiden satÕn almalarÕ gerekmektedir.
Toplanan elektrikli ve elektronik ekipman atÕklarÕnÕn, mevcut en iyi teknikler
kullanÕlarak gerekli arÕndÕrma, söküm, parçalama, geri kazanÕm veya bertaraf
iúlemlerine tâbi tutulmasÕ gerekmektedir. Üreticilerin piyasaya sürdükleri her yeni
ürün hakkÕnda ürünün bileúenleri, kullanÕlan malzemeler, tehlikeli madde ve
karÕúÕmlarÕn ürünün neresinde bulundu÷u gibi detaydaki bilgileri vermek
zorundadÕr.
Makina üreticilerinin ürünlerini, atÕk pil ve akümülatörlerin kolaylÕkla
çÕkarÕlabilece÷i úekilde tasarlamalarÕ gerekmektedir. AyrÕca, üreticilerin, pil ve
akümülatörlerin güvenli bir úekilde nasÕl çÕkarÕlaca÷Õna iliúkin talimatlar
hazÕrlamalarÕ istenmektedir.
Organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik bileúen (VOC) emisyonlarÕnÕn
çevre ve insan sa÷lÕ÷Õ üzerindeki do÷rudan ve dolaylÕ etkilerinin önlenmesini ya da
azaltÕlmasÕnÕ hedeflemektedir. Bu bileúenler için emisyon limitleri belirlemekte ve
organik çözücü kullanan iúletmelere bazÕ yükümlülükler getirmektedir. Düzenleme
kapsamÕna giren ve organik çözücü kullanÕlan endüstriyel faaliyetler arasÕnda,
makina imalat sektörünü ilgilendiren, metal yüzeylerin kaplanmasÕ iúlemi de yer
almaktadÕr.

2008/1/EC
Entegre Kirlili÷in Önlenmesi ve
Kontrolüne iliúkin Direktif

2010/75/EU Endüstriyel Emisyonlara
(entegre kirlili÷in önlenmesi ve
kontrolü) øliúkin Direktif

øçeri÷i

Tablo 3.6. Makina Sektörü AB Direktifleri ve Uyumlu Türk MevzuatÕ (devam)

Direktifin No’su ve AdÕ

Sanayi KaynaklÕ Hava Kirlili÷inin Kontrolü
Yönetmeli÷i
(03.07.2009 -27277)

AtÕk Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeli÷i (31.08.2004 -25569)

BazÕ Tehlikeli Maddelerin, MüstahzarlarÕn ve
EúyalarÕn Üretimine, Piyasaya ArzÕna ve
KullanÕmÕna øliúkin KÕsÕtlamalar HakkÕnda
Yönetmelik; Tehlikeli Maddelerin ve
MüstahzarlarÕn SÕnÕflandÕrÕlmasÕ,
AmbalajlanmasÕ ve Etiketlenmesi HakkÕnda
Yönetmelik (26/12/2008-27092- Mükerrer)
AtÕk Elektrikli ve Elektronik EúyalarÕn Kontrolü
Yönetmeli÷i
(22.05.2012- 28300)

Türk MevzuatÕyla Uyumu (Resmi Gazete
Tarih ve No’su)

3.3.2. Sektörün AB ve di÷er ülkelerle karúÕlaútÕrÕlmasÕ
Makina imalatÕ, AB imalat sanayiinde oldukça önemli bir yere sahiptir ve
AB’nin, yÕlda 450 milyar Avro’yu bulan üretim de÷eri ile dünyanÕn bir numaralÕ
makina üreticisi konumunda olmasÕ bunun en belirgin göstergesidir. Sektör, bu
üretim seviyesiyle, yaklaúÕk 1,4 trilyon Avro’luk dünya makina üretiminde yüzde 33;
AB’nin toplam imalat sanayiinde ise yüzde 9’luk bir paya sahiptir.
167.500 iúletmenin faaliyet gösterdi÷i AB makina imalat sanayii, yaklaúÕk 3,2
milyon kiúiye istihdam sa÷larken, sektörün cirosu ve katma de÷eri, sÕrasÕyla, 555,4
milyar Avro ve 174,9 milyar Avro düzeyindedir. øúletme baúÕna ortalama ciro ve
istihdam ise sÕrasÕyla 1,1 milyon Avro ve 191 kiúidir.
Birleúmiú Milletler østatistik Bölümü’nün (UNSTATS) dÕú ticaret verileri, AB
makina sanayiinin, imalatta oldu÷u gibi, dÕú ticarette de dünya lideri oldu÷unu
göstermektedir. Buna göre dünyada ithal edilen makinalarÕn yüzde 26’sÕ, AB
tarafÕndan ihraç edilmekte olup, bunu, yüzde 12,4 ve yüzde 11,4 oranlarÕ ile ABD ve
Japonya izlemektedir. AyrÕca, alt-sektörler bazÕnda de÷erlendirildi÷inde Çin’in ilk
sÕrayÕ aldÕ÷Õ “kâ÷Õt imalatÕ ve matbaacÕlÕ÷a mahsus makinalar” ile “endüstriyel klima
ve so÷utma makinalarÕ” dÕúÕndaki tüm ürün gruplarÕnda, AB ihracatÕnÕn, dünya
ticaretindeki en büyük paya sahip oldu÷u görülmektedir. Dünya makina ithalatÕnda
ise, AB, yüzde 12,3’lük bir oranla, yüzde 13,11 ile baúÕ çeken ABD’nin ardÕndan
ikinci sÕrada yer almaktadÕr. AB ülkelerinin gerçekleútirdi÷i toplam makina
ihracatÕnÕn de÷eri 311 milyar dolarÕ aúarken, ithalatÕn yaklaúÕk 155 milyar dolar
düzeyinde oldu÷u görülmektedir (østanbul Sanayi OdasÕ, 2011:10).
Ülkelerin geliúme sürecinde makina imalat sanayinin, imalat sanayi içerisinde
payÕ giderek artmaktadÕr. Bu artÕú trendine paralel olarak; 2010 yÕlÕ toplam dünya
ticareti 30,3 trilyon dolar, toplam dünya makina ticareti ise 3,6 trilyon dolar
olmuútur. Makina sektörünün dünya ticaretinden aldÕ÷Õ pay yüzde 11,9’dur (BST
BakanlÕ÷Õ, Makina Sektör Raporu, 2012:8).
Makina imalat sanayiinde dünya dÕú ticareti 2010 yÕlÕ itibarÕyla 1.628 milyar
dolar olmuútur. TakÕm tezgâhlarÕ, malzeme kaldÕrma-yükleme-boúaltma ve iletim
makinalarÕ ile inúaat makinalarÕ, bu sektör içinde dÕú ticarette baúÕ çekmektedir.
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Almanya, ABD ve Japonya sÕrasÕ ile en büyük üç ihracatçÕ ülkedir ve kendi
aralarÕnda dünya ihracatÕnÕn yüzde 35’ini gerçekleútirmektedirler. Bu sektörden çÕkan
ürünler 176 sektör ve alt sektöre girdi olmaktadÕr. Böylesine büyük boyutlara sahip
bir sektörde Türkiye’nin payÕ alt sektörlere göre de÷iúmekle birlikte yüzde 1,8’i
geçmemektedir.
ømalat sanayi katma de÷erinden makina imalatÕnÕn aldÕ÷Õ pay ve sektör katma
de÷erleri Tablo 3.7’de verilmiútir. Tablo 3.7’den görüldü÷ü üzere Almanya,
Finlandiya, ørlanda, øtalya, ABD, G. Kore, Çin ve Japonya’da makina imalat sanayi
toplam katma de÷erden önemli bir pay almaktadÕr. Türkiye øran’dan daha iyi bir
düzeyde olup, øspanya ve ørlanda’nÕn altÕnda kalmaktadÕr. Türkiye’de makina imalat
sanayinin, imalat sanayiinin yarattÕ÷Õ katma de÷er içindeki payÕ son yirmi yÕlda
göreceli olarak daha az de÷iúmiútir.
Tablo 3.7. BazÕ Ülkelerde Makina Sektörü Katma De÷erinin ømalat Sanayii
Katma De÷eri øçindeki PayÕ ve Makina Sektörü Katma De÷eri
MAKøNA SEKTÖRÜ KATMA
DEöERøNøN øMALAT SANAYø
øÇøNDEKø PAYI (%)

MAKøNA SEKTÖRÜ KATMA DEöERø
(Milyon Dolar)

ÜLKELER

1980

1990

2000

2005

2010

1980

1990

2000

2005

2010

Japonya

11,6

14,2

13,3

13,6

15,0

39.270

126.563

239.421

286.004

339.700

Almanya

12,9

15,4

14,2

13,9

14,3

-

82.544

104.332

112.226

123.900

ørlanda

7,9

14,9

13,1

13,5

13,5

449

2.235

4.547

6.292

8.420

øtalya

9,6

14,0

13,3

13,2

13,2

9.326

20.330

22.928

24.543

26.900

ABD

13,3

11,0

10,9

11,2

12,0

102.760

145.060

228.671

279.325

336.460

Çin

15,1

11,2

9,4

9,9

11,1

13.418

10.116

23.774

32.119

47.100

Finlandiya

10,2

12,4

10,1

9,8

10,5

1.469

3.355

2.762

4.827

6.920

G.Kore

3,4

7,0

8,9

9,1

10,4

672

7.004

26.352

37.521

49.570

Fransa

10,1

9,6

7,6

7,9

9,3

16.245

24.821

24.946

26.221

28.510

Polonya

14,3

11,3

6,9

7,3

8,5

3.263

2.604

2.323

2.938

3.500

Belçika

8,9

8,2

7,0

7,5

8,2

2.490

3.458

4.151

5.680

7.400

øspanya

6,9

6,6

6,1

6,5

6,9

3.595

5.745

6.156

7.926

9.855

øran

2,5

9,1

3,9

4,5

6,2

208

724

455

849

1.290

Türkiye

4,7

4,9

5,1

5,7

5,8

506

1.423

1.907

2.876

3.910

Yunanistan

2,0

1,9

1,5

1,7

2,0

125

178

209

451

670

Kaynak: Bayülken, 2012:102.
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Bu tablodan çÕkan sonuç; Türkiye’de makina imalat sanayiinin geliúme
aúamasÕnda oldu÷udur. Özgün ürün, inovasyon ve Ar-Ge altyapÕsÕnÕn geliútirilmesi
ele alÕndÕ÷Õnda, AB’ye geçiú sürecinde, sektörün yapÕsal sorunlarÕna ciddiyetle
e÷ilmesi gere÷i do÷maktadÕr (Bayülken, 2012:102).
Türk makina sektörü genel olarak küçük ölçekli aile firmalarÕndan
oluúmaktadÕr. 15 AB ülkesinde makina sektöründe imalat yapan, bakÕm ve onarÕm
faaliyetleri gerçekleútiren 20 ve daha çok kiúi çalÕútÕran firma sayÕsÕ 21.315 iken,
2009 yÕlÕ TÜøK YÕllÕk Sanayi ve Hizmet østatistiklerine göre Türkiye’de bu sayÕ
1.164’tür.

Ülkemizde makina sektöründe toplamda 12.780 firma faaliyet

göstermektedir. Türkiye'deki firmalarÕn yaklaúÕk yüzde 90'Õ 1-19 kiúi çalÕútÕran
firmalardan oluúmaktadÕr. Bu yapÕ özellikle firmalarÕn verimliliklerini, teknoloji
geliútirme kapasitelerini olumsuz etkilemekte ve sektördeki firmalarda ciddi bir ölçek
sorunu oldu÷una iúaret etmektedir.
Tablo 3.8. østihdam Büyüklük SÕnÕflarÕ BazÕnda Makina ømalat Sanayii Birim
ve østihdam SayÕsÕ
østihdam büyüklük gruplarÕ

Giriúim sayÕsÕ

østihdam

11.616
49.191
1-19
792
25.743
20-49
215
14.960
50-99
117
17.693
100-249
40
25.257
250+
12.780
132.844
Toplam
Kaynak: TÜøK (YÕllÕk Sanayi ve Hizmet østatistikleri, 2009 yÕlÕ verileri).

Yüzde
90,9
6,2
1,7
0,9
0,3
100,0

3.3.3. Türkiye makina imalat sanayiinin geliúimi
Makina imalat sanayii özellikle 1970’lerden sonra sanayi sektörleri içinde
önemli bir yere sahip olmaya baúlamÕú, ancak ekonomik krizlerin etkileri, gümrük
birli÷ine geçiú ve AB’ye entegrasyon süreci önlemleri, sektörün geliúimini büyük
çapta etkilemiútir. Türkiye’de uygulanan sanayi politikalarÕnÕn (ithal ikamesi,
ihracata yönelik ekonomik model, gümrük birli÷ine geçiú, liberal ekonomik
uygulamalar) sektör üzerinde do÷rudan etkisi olmuútur. Bu etkiler önemli sorunlarÕ
da beraberinde getirmiú, sektör özellikle 2001 yÕlÕ ekonomik krizinden sonra
yatÕrÕmlarÕnÕ askÕya almÕútÕr. 2003 yÕlÕ baúÕndan itibaren, ayakta kalan firmalarÕn bir
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bölümü yeniden yapÕlanma sürecini baúlatmÕútÕr. 2003 yÕlÕndan 2007 sonuna kadar
giderek ara mallarda dÕúa ba÷ÕmlÕ bir makina imalat sanayii geliúmiútir. 2008
ortalarÕndan baúlayarak 2009’u da kapsayan dönemde küresel krizin etkisi ile sanayi
sektörü de küçülmüútür. Bu ba÷lamda makina imalatÕ da ortalama yüzde 25’lere
varan bir daralma yaúamÕútÕr. Ancak 2010 yÕlÕndan itibaren sektörde yeniden bir
büyüme görülmektedir. Ekonomideki belirsizliklere ra÷men üretim 1990–2011
döneminde, alt sektörlere göre önemli ölçüde de÷iúmekle birlikte, yÕllÕk ortalama
yüzde 11 artÕú gösterebilmiútir. Kapasite kullanÕm oranlarÕ ortalamasÕ yine aynÕ
dönem için yüzde 71 olmuútur. Makina imalat sanayi 1990–2011 dönemi yÕllÕk
ortalama ihracat artÕúÕ yüzde 21,4 olmuútur. ømalat sanayinin aynÕ dönemdeki yÕllÕk
ihracat artÕúÕnÕn yüzde 11,8 oldu÷u göz önüne alÕnÕrsa, sektörün baúarÕlÕ bir
performans gösterdi÷i söylenebilir. Makina imalat sanayiinde büyük iúletmelerin
sayÕsÕ görece düúük olup, küçük ve orta ölçekli iúletmeler (KOBø) sektörün
belkemi÷ini oluúturmaktadÕr.
ømalat sanayiine yapÕlan sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn 1970 yÕlÕndan 1978
yÕlÕna kadar artÕú e÷ilimi gösterdi÷i, 1978 yÕlÕndan sonra düúüú e÷ilimi içine giren
yatÕrÕmlarÕn 1990 yÕlÕ ile birlikte 2001 yÕlÕna kadar genel olarak artÕú e÷ilimi
gösterdi÷i, ancak 2001 krizi ile birlikte 2002 yÕlÕ da dâhil yatÕrÕmlarÕn düútü÷ü
görülmektedir. Bu e÷ilim dÕú açÕ÷Õn büyüdü÷ü 2007 yÕlÕna kadar sürmektedir. 2008
ve 2009 ise küresel krizin etkilerinin sanayide daralmaya neden oldu÷u yÕllardÕr.
2010’da yeniden büyüme sa÷lanmÕú ve 2011’de de bu sürmüútür. ømalat sanayii sabit
sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn toplam sabit yatÕrÕmlar içindeki payÕ 1970’den itibaren sürekli
düúüú göstermiútir. 1975’te yüzde 37,6’ya kadar ulaúan imalat sanayii yatÕrÕm oranÕ
2011 yÕlÕnda yüzde 17,1’e inmiútir. Bu durum sabit sermaye yatÕrÕmlarÕnÕn baúka
alanlara kaydÕ÷ÕnÕ (inúaat, ulaúÕm, telekomünikasyon vs.) göstermektedir. Makina
imalat sanayiinde ise bu pay toplam içinde yüzde 1,6 civarÕndadÕr. Sabit sermaye
yatÕrÕmlarÕnÕn sektörel katma de÷ere oranÕ olan yatÕrÕm yo÷unlu÷u 1970 yÕlÕnda
yüzde 47,6 iken, 2011 yÕlÕnda yüzde 13,9’a düúmüútür (Bayülken, 2012:28).
Sektörün 1990–2011 dönemindeki kapasite kullanÕm oranlarÕ Tablo 3.9’da
topluca verilmektedir. Son yedi yÕlÕn ortalama kapasite kullanÕm oranÕ yüzde 72,1 ile
oldukça yüksek bir kullanÕma iúaret etmektedir.
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Tablo 3.9. Makina ømalat Sanayii Kapasite KullanÕm OranlarÕ
YÕllar

Kapasite KullanÕm
OranÕ (yüzde)

1990

68,1

1995

77,6

2000

74,0

2005

75,9

2006

78,2

2007

76,5

2008

75,0

2009

55,6

2010

68,8

2011

74,9

Kaynak: TÜøK, Merkez BankasÕ.

Tablo 3.10’da makina imalat sanayi temel büyüklükleri yer almaktadÕr.
Görülece÷i üzere, 2008 yÕlÕna kadar üretim de÷erlerinde sürekli artÕú olmuú ve
ortalama olarak on beú yÕlda sektör üretimi yüzde 10,7 yÕllÕk artÕú hÕzÕ ile geliúim
kaydetmiútir. Bu durum imalat sanayiinin pek çok sektörünün üzerinde bir üretim
artÕú hÕzÕdÕr. Üretim artÕúlarÕnÕn daha büyük oldu÷u yÕllarda ithalat da artmakta,
ihracatÕn ithalatÕ karúÕlama oranÕnda önemli bir de÷iúiklik olmaktadÕr. Yani artan
üretim büyük çapta ihracata yönelmiútir. AynÕ zamanda ihracat ithalatÕ da
körüklemektedir.
Makina sektörü 2009 yÕlÕnda toplam 16,5 milyar TL’lik ciro yapmÕútÕr.
Sektörün toplam imalat sanayi cirosu içerisindeki payÕ ise yüzde 3,7’dir. (BST
BakanlÕ÷Õ, Makina Sektör Raporu, 2012:9).
Makina

sektörü

iç

pazardaki

rekabet

baskÕsÕ

sonucunda,

pazarÕnÕ

çeúitlendirmek için ihracata yönelmiútir. Sektör ihracatÕ 2001 yÕlÕndaki 1,6 milyar
dolardan 2011 yÕlÕnda 11,1 milyar dolarlÕk de÷ere ulaúmÕútÕr. TÜøK verilerine göre
2011 yÕlÕnda, Isic Rev.3’e göre, ülkemizde 21,3 milyar dolar de÷erinde makina
ithalatÕ gerçekleúmiútir. øhracatÕn ithalatÕ karúÕlama oranÕ 2011 yÕlÕ rakamlarÕ ile
yaklaúÕk yüzde 52,1 düzeyindedir (TÜøK, Isic Rev.3).

79 79

Tablo 3.10. Makina ømalat Sanayii Temel Büyüklükleri
(milyar dolar)
YÕllar

Talep

YÕllÕk
Ort.
ArtÕú
HÕzÕ
(%)

Üretim

YÕllÕk
Ort.
ArtÕú
HÕzÕ
(%)

øhracat

YÕllÕk
Ort.
ArtÕú
HÕzÕ
(%)

øthalat

YÕllÕk
Ort.
ArtÕú
HÕzÕ
(%)

1990

5

-

2

-

0,2

-

3,2

-

1995

7,4

8,4

3,2

9,9

0,7

28,5

4,9

8,9

1996

10,7

44,6

4

25,0

0,8

14,3

7,5

53,1

1997

11,4

6,5

4,4

10,0

1,0

25,0

8,0

6,7

1998

12,5

9,6

5,9

34,1

1,1

10,0

7,7

-3,8

1999

10,2

-18,4

6,3

6,8

1,2

9,1

5,1

-33,8

2000

13,2

29,4

8,8

39,7

1,4

16,7

5,8

13,7

2001

13,6

3,0

9,7

10,2

1,6

14,3

5,5

-5,2

2002

16,4

20,6

11,8

21,6

2,1

31,3

6,7

21,8

2003

19,3

17,7

14,3

21,2

3,1

47,6

8,1

20,9

2004

24,0

24,4

17,5

22,4

3,9

25,8

10,4

28,4

2005

21,6

-10,0

14,3

-18,3

4,9

25,6

12,2

17,3

2006

25,2

16,7

16,9

18,2

6,0

22,4

14,3

17,2

2007

30,4

20,6

21,3

26,0

8,0

33,3

17,1

19,6

2008

31,5

3,6

24,3

14,1

9,8

22,5

17,0

-0,6

2009

14,2

-54,9

9,8

-59,7

8,1

-17,3

12,5

-26,5

2010

20,3

43,0

13,9

41,8

9,1

12,3

15,5

24,0

2011

26,4

30,0

16,2

16,5

11,1

22,0

21,3

37,4

Kaynak: TÜøK verilerinden yararlanÕlarak yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

Bununla birlikte yine makina ihracatÕmÕz, TÜøK geçici verilerine göre, 2012
yÕlÕ Ocak-KasÕm dönemi itibariyle bir önceki yÕlÕn aynÕ dönemine göre yüzde 8,4
oranÕnda artÕú ile 10,8 milyar dolara ulaúmÕútÕr. Bu dönemde sektörün en önemli
ihracatÕ Almanya, øngiltere, øran, Fransa, øtalya ve Romanya’ya yapÕlÕrken onlarÕ
Rusya, ABD, Irak ve øspanya izlemektedir. 2012 yÕlÕ için söz konusu döneme ait
makina ithalatÕmÕz bir önceki yÕla göre yüzde 3,7 azalarak 18,7 milyar dolara
düúmüútür.
Sektör genel olarak ihracatÕnÕ AB ülkelerine yönlendirmekle birlikte özellikle
geliúmekte olan komúu ülkeleri de hedeflemektedir. Ancak özellikle hÕzla geliúmekte
olan di÷er pazarlarÕn da hedeflenmesi ve bu pazarlara eriúimin önünde engel olan
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gümrük duvarlarÕnÕn azaltÕlmasÕ büyük önem taúÕmaktadÕr. Türk Makina Sanayinde
faal olan firmalarÕn, son yÕllarda hÕzla geliúen ve büyüyen Uzak Do÷u ülkeleri
pazarlarÕna yeteri kadar yönelmedi÷i görülmektedir (Türkiye Sanayii Stratejisi
Belgesi, 2010:175-181).
3.3.4. Sektörün rekabet gücü
Makina imalatÕnda rekabet gücünün artÕrÕlmasÕ için maliyetlerin rekabet
edebilecek düzeye düúürülmesi gerekir. Ancak bunu yaparken o maliyet düzeyinde
kabul edilebilir bir kalitenin de oluúturulmasÕ zorunludur. Maliyet ile kalitenin
rekabet edilebilirlik düzeyinde buluúturulmasÕ, kalite-maliyet optimizasyonunu
getirir. Hammadde, yarÕ mamul, yardÕmcÕ madde ve iúletme malzemesi tedarikinde,
hem fiyat analizi, hem üretim planlamasÕ önem kazanmaktadÕr. Malzeme tedarik
zincirinin kurulmasÕ ve fiyat-zamanlama optimizasyonunun yapÕlmasÕ önemlidir.
Tam zamanÕnda üretim ve tedarik, yalÕn üretim, tedarikçiler ile stratejik iúbirlikleri ve
stok planlama yönetim teknolojilerinin ana konularÕdÕr. BaúarÕlÕ bir tedarik yönetimi
ana girdilerin maliyetlerini düúürmektedir.
Makina imalat sanayii açÕsÕndan önemli bir husus sektörün, her alt sektör için
de÷iúmekle birlikte, ortalama olarak hammadde girdilerinde yüzde 58-63 oranÕnda
dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕdÕr. Hammadde ve endirekt malzemenin imalat maliyetindeki payÕnda
ise artÕú söz konusudur. Yüksek teknolojinin uygulandÕ÷Õ alt sektörlerden bazÕlarÕnda
iúçilik yüzde 15’e kadar düúebilmekte, hammadde ve genel giderler yüzde 85’i
bulmaktadÕr. Sektörde, makina sipariúlerinde en önemli kriter ürün fiyatlarÕdÕr.
Müúteri, taleplerine cevap veren bir makina sipariú ederken öncelikle fiyatÕ esas
almaktadÕr. Bu durum sektördeki firmalarÕ maliyet ve satÕú fiyatlarÕ konusunda hassas
kÕlmakta, dolayÕsÕyla, maliyet düúürücü yöntemleri uygulamaya sokmaktadÕr.
Fabrika çÕkÕú fiyatlarÕnÕn üzerine eklenecek satÕú maliyetlerini minimize etmek,
kalite-maliyet optimizasyonu yapmak, pazarlama açÕsÕndan büyük önem taúÕmaktadÕr
(Bayülken, 2012:97).
Ülkemizde makina sektöründe iúçilik önemli bir maliyet kalemidir.
DolayÕsÕyla iúçilik maliyeti ülkemiz için makina sektörü açÕsÕndan önemli bir rekabet
faktörüdür.
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Emek yo÷un karakterini koruyan ülkemiz makina sektörü, bu yapÕsÕ ile
geliúmiú ülkelerde de benzer karakter göstermektedir. Çok az sayÕda makina tipi
hariç, seri imalat teknikleri bu sektörde uygulanmamaktadÕr. Son yÕllarda dünyada
müúteri istekleri do÷rultusunda makina imalatÕna yönelinmesi e÷ilimi söz konusudur.
Bu talepler, ek bir mühendislik çalÕúmasÕ gerektirmektedir, artan maliyetler ise talep
edildi÷i ülkelerde fiyatlarÕn artmasÕna sebep olmaktadÕr.
Ülkemizde ise iúçilik yanÕnda, mühendislik hizmetlerinin de nispeten ucuz
olmasÕ, makina imalatçÕ firmalarÕnÕn rekabet úansÕnÕ arttÕrmaktadÕr ve bu üstünlük
yakÕn gelecekte de devam edecektir. Müúteri istekleri do÷rultusunda imalatta,
mühendislik ve iúçilik ücretlerinin düúük olmasÕnÕn yanÕ sÕra, oldukça emek yo÷un
olan bu üretim konularÕnda firmalarÕn teknolojik birikimleri rekabete imkân verecek
düzeydedir. Bu olumlu yapÕ, ülkemiz makina imalatçÕsÕnÕn, üçüncü ülkelerde
tesislerin yenilenmesi veya yeni yatÕrÕmlarÕn gerçekleútirilmesi úansÕnÕ artÕrmaktadÕr.
Türkiye øhracatçÕlar Meclisi (TøM) tarafÕndan yürütülen Türkiye’nin 2023 øhracat
Stratejisinin Sektörel KÕrÕlÕmÕ Projesi kapsamÕnda hedeflenen 500 milyar dolarlÕk
ihracat rakamÕna ulaúÕlabilmek amacÕyla 2023 yÕlÕnda Makina ve AksamlarÕ Sektörü
øhracatÕnÕn 100 milyar dolar olmasÕ öngörülmüútür. Dünya pazarÕndan yüzde 2,3’lük
bir pay sahibi olunmasÕ amaçlanan çalÕúmada YÕllÕk Ortalama øhracat ArtÕú OranÕnÕn
yüzde 17,8, Türkiye ihracatÕ içerisindeki payÕn ise yüzde 20 olmasÕ planlanmÕútÕr
(BST BakanlÕ÷Õ, Makina Sektör Raporu, 2012:14).
Sektörün rekabet gücünün artmasÕ için araútÕrma ve geliútirme faaliyetlerini
ve nitelikli iúgücüne eriúimini destekleyici politikalara ihtiyaç bulunmaktadÕr. Bu
süreçte sektöre iliúkin AB mevzuatÕ ve politikalarÕna uyum destekleyici etki yapacak
ve rekabet gücünü arttÕracaktÕr. Türk mevzuatÕ haline getirilmiú olan AB teknik
mevzuatÕ uygulamalarÕ sektörün rekabet gücünü iki yönlü olarak etkileyebilmektedir.
DÕú ticaretin önemli bir bölümünün AB üyesi ülkelerle yapÕldÕ÷Õ düúünüldü÷ünde,
teknik mevzuata tam uyum sa÷lamÕú firmalarÕn AB pazarÕnda rekabet gücü olumlu
olarak etkilenmektedir. Bununla birlikte, teknik mevzuata uyum beraberinde maliyet
artÕúÕ da getirmektedir. Bu çerçeveden bakÕldÕ÷Õnda, teknik mevzuata uygun olmayan
yerli veya ithal ürünlerin piyasada yer almalarÕ, teknik mevzuata uygun ürün üreten
firmalar bakÕmÕndan rekabet gücü kaybÕ ve haksÕz rekabet olarak ortaya çÕkmaktadÕr.
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Uygulanmakta olan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin etkinli÷inin
arttÕrÕlmasÕ ile bu sorunun önüne geçilmesi sa÷lanabilecektir.
Sektör fiyat bakÕmÕndan rekabet gücüne sahiptir, ancak di÷er faktörler,
özellikle kredi imkânÕ devreye girdi÷inde rekabet úansÕnÕ kaybetti÷i gözlenmektedir.
Sektör geliúmiú ülkelerdeki imalatçÕlarÕn fiyatlarÕna göre iúçilik ücretlerinin
düúüklü÷ü ve 2001 sonrasÕ dönemdeki verimlilik artÕúlarÕ nedeniyle yüzde 10-15
kadar daha düúük satÕú fiyatlarÕ uygulayabilmektedir. AyrÕca iúçilik maliyetlerine ek
olarak tasarÕmda çalÕúan mühendis ve teknik elemanlarÕn ücretleri de geliúmiú
ülkelerdeki emsallerine göre daha düúük düzeydedir. Bunun sa÷ladÕ÷Õ maliyet
avantajÕ sipariú üzerine makina imalatÕnda maliyeti düúürmekte, rekabet gücünü
artÕrmaktadÕr. Ancak finansmana eriúimi daha iyi olan ülkedeki imalatçÕlar, 1-2 yÕl
ödemesiz, 7 yÕla kadar (bazen daha uzun süreli) kredi imkanlarÕ ile teklif
verebildikleri için fiyatÕn uygunlu÷u ikinci planda kalmaktadÕr. Bu nedenle
yurtdÕúÕnda (Hermes, Kofas gibi) örnekleri olan firmanÕn mali yapÕsÕna zarar
vermeden çok taksitli satÕú yapabilmelerine imkan sa÷layacak finansman
sistemlerinin geliútirilmesi gerekmektedir (Türkiye Sanayii Stratejisi Belgesi,
2010:175-181).
Göreceli olarak düúük fiyatlarla rekabet etmede bir di÷er önemli husus ise bu
durumun karlÕlÕ÷Õ düúürerek araútÕrma ve tasarÕm geliútirmeye kaynak ayÕrma ve
kalifiye elemanlara tatmin edici ücret ödeme imkânÕnÕ ortadan kaldÕrmasÕdÕr.
DolayÕsÕyla rekabet edebilmek için güncel teknolojilerin izlenmesi ve uygulanmasÕ,
müúteri beklentilerini dikkate alarak tasarÕm geliútirmeye önem verilmesi, yüksek
performanslÕ makina imalatÕ yapÕlmasÕ ve rakiplere göre farklÕlÕk yaratÕlmasÕ
gerekmektedir.
3.3.5. Sektörde Ar-Ge ve yenilikçilik
Teknolojinin ilk rolü ürün geliútirme sürecindeki iúlevi olmaktadÕr. Ürün
geliútirme sürecinin etkinli÷ini ve yeterlili÷ini geliútirip, artÕrmayÕ amaçlayan
teknolojiler bilgi teknolojileridir. Mamul geliútirme sürecinde önemli bir yenilik de
ana firma ile tedarikçi úirketin söz konusu aparat, parça, komponent veya sistemi
ortaklaúa tasarlamalarÕnÕn söz konusu oldu÷u “ortak tasarÕm” olanaklarÕdÕr. Bu
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uygulama makina imalat sanayiinde de baúlamÕútÕr. Özellikle ürünün kalite-maliyet
optimizasyonunda bu “ortak tasarÕm” önem taúÕmaktadÕr. Dünya’daki büyük makina
imalatçÕlarÕ, bazÕ tasarÕm ve imalatlarÕnÕ yan sanayi úirketlerine bÕrakmakta ve parçakomponent tedariki yerine sistem (modül) tedariki uygulamasÕna geçmektedirler.
TakÕm tezgâhlarÕ, inúaat ve madencilikte kullanÕlan iú makinalarÕ ve özel amaçlÕ
makina imalatlarÕ özellikle yan sanayiden destek alan alt sektörlerdir. Yan
sanayilerde yaptÕrÕlan parça ve komponentler ana imalatçÕlara gönderilmekte ve ana
firma giderek montaj a÷ÕrlÕklÕ bir yapÕya yönelmektedir. Türkiye’de makina imalat
sanayinde baúlamakta olan bu e÷ilim, yeniden yapÕlanma sürecinde benimsenirse,
sektörün önemli bir atÕlÕm yapmasÕ mümkün olabilecektir. Böylece ihracat
potansiyelini gerçe÷e dönüútürmek ve ihracat hÕzÕnÕ artÕrmak sektörün yapÕsÕnÕ da
de÷iútirecektir. Pazar ve tüketiciler üründen, çevreye uyumlu, güvenilirli÷i yüksek,
kalitesi yüksek ve maliyeti düúük bir nitelik kazanmasÕnÕ beklemektedirler. Üretimde
yüksek ve/veya orta/yüksek teknoloji uygulanmasÕ ölçek ekonomisine do÷rudan
ba÷lÕ olmaktadÕr.
TakÕm tezgâhlarÕ üretimi, makina imalatÕnÕn en önemli alt sektörlerinden
biridir. Bu alt sektör pek çok sanayi sektörüne girdi sa÷layan, yatÕrÕm mallarÕ
arasÕnda birinci sÕrayÕ alan ve mühendislik sanayilerinin baúÕnda gelen, makina,
donanÕm, aparat, parça ve aksamlarÕ kapsamaktadÕr. Önemli bir pazar hacmine sahip
olan bu alt sektör, makina imalat sanayiinde stratejik bir sektördür. Geliúmiú
ülkelerde takÕm tezgâhlarÕnÕn son kullanÕcÕlarÕ, otomotiv sanayi, uzay ve havacÕlÕk
sanayi, raylÕ araçlar imalatÕ, genel makina imalatÕ sektörü, metal eúya, elektrikli
aletler ve di÷er dayanÕklÕ tüketim mallarÕ sanayi, tarÕm alet ve makinalarÕ, maden,
metalurji ve inúaat makinalarÕ sektörü olmaktadÕr.
Bu nedenlerle takÕm tezgâhlarÕ imalatÕ birçok ülkede “öncelikli sektör” olarak
ele alÕnmakta ve desteklenmektedir. 2010 yÕlÕnda dünya takÕm tezgâhlarÕ imalatÕ 116
milyar dolar civarÕndadÕr. Türkiye 2,8 milyar dolarla, dünya üretiminin yüzde
2,4’ünü

gerçekleútirmektedir.

Sektörde

büyük

firmalarÕn

yanÕ

sÕra

KOBø

niteli÷indeki firmalar da vardÕr. Ancak beú büyük firma üretimin yüzde 60’ÕnÕ
sa÷lamaktadÕr. Firmalar CAD/CAM, mekatronik ve lazer teknolojileri, toplam kalite
yönetimini gerçekleútirmiú olup Ar-Ge çalÕúmalarÕnÕ hÕzlandÕrmÕúlardÕr. Ancak
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yapÕlacak pek çok iú vardÕr. Konvansiyonel tezgâhlardan hÕzla CNC tezgâhlarÕ
üretimine geçilmelidir.
Makina imalat sanayi, hemen hemen tüm alt sektörleri ile orta-yüksek
teknoloji grubunda yer almaktadÕr. Ancak içten yanmalÕ motorlar ve türbinler ile
takÕm tezgâhlarÕ imalatÕ gruplarÕ yüksek teknoloji grubuna daha yakÕndÕr. Makina
imalat sanayi bir öncü sektör ve bir mühendislik sanayi oldu÷undan Ar-Ge
çalÕúmalarÕna di÷er bütün sektörlerden daha fazla ihtiyaç duymaktadÕr. Tablo 3.11’de
saptanabilen verilerle sektörlere göre, toplam cirodan Ar-Ge’ye ayrÕlan paylar
verilmiútir. Tablodan görülece÷i üzere, son onbeú yÕl için makina imalat sektöründe
Ar-Ge’ye ayrÕlan pay, elektronik, taúÕt araçlarÕ ve elektrik makinalarÕ sektörlerinden
daha düúük olmuútur (Bayülken, 2012:133).
Tablo 3.11. Sektörlere Göre Son Onbeú YÕlda Cirodan AyrÕlan Ar-Ge PaylarÕ
(yüzde)
YÕllar

Makina
ømalatÕ

GÕda

Tekstil
Giyim

Elektronik

TaúÕt
AraçlarÕ

Elektrik
MakinalarÕ

1995

0,3

0,2

0,1

0,5

0,6

0,3

2000

0,5

0,3

0,2

0,7

0,8

0,6

2005

0,6

0,4

0,3

0,9

0,9

0,7

2006

0,7

0,4

0,3

0,9

0,9

0,7

2007

0,7

0,4

0,4

1,0

1,0

0,8

2008

0,8

0,4

0,4

1,0

1,0

0,8

2009

0,8

0,4

0,4

1,1

1,0

0,8

2010

0,9

0,5

0,5

1,1

1,1

0,9

Kaynak: Bayülken, 2012:134.

Bu durum sektörün nispeten da÷ÕnÕk, organizasyonun ve Ar-Ge’nin önemini
yakÕn zamanda kavrayan KOBø niteli÷indeki firmalarÕn sayÕsÕnÕn fazla olmasÕndan
kaynaklanmaktadÕr. Baúka nedenler de sayÕldÕ÷Õnda (ihracatÕn yeterli olmamasÕ,
mühendislik hizmetlerinin azlÕ÷Õ, rekabet gücünün zayÕflÕ÷Õ vs.) bu sonuç ortaya
çÕkmaktadÕr. Ar-Ge harcamasÕnÕn yo÷un oldu÷u alt sektörler, takÕm tezgâhlarÕ, gÕda,
içki ve tütün iúleme makinalarÕ, tekstil makinalarÕ ve di÷er özel amaçlÕ makina alt
sektörleridir.
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Sektörün dönüúümü tamamlamasÕ için AB mevzuatÕna uyum sürecini
tamamlamasÕ,

firmalarÕn

yenilikçilik

ve

Ar-Ge

kapasitelerini

arttÕrmalarÕ

gerekmektedir. Türkiye'de makina sektörü genel olarak mikro ölçekli firmalardan
oluúmaktadÕr. Bu firmalarÕn orta ve yüksek teknolojili ürünlere geçiúi için Ar-Ge ve
yenilikçili÷i destekleyici bir geçiú stratejisine ihtiyaç vardÕr. Özellikle mikro ve
küçük ölçek a÷ÕrlÕklÕ iúletmelerin bulundu÷u sektörde firma ölçe÷inin büyütülmesi ve
finansmana eriúiminin kolaylaútÕrÕlÕp artÕrÕlmasÕ gerekmektedir. Bu sorunu çözmek
amacÕyla sektördeki küçük ölçekli firmalar, tüm KOBø'lerin faydalanabilece÷i
TÜBøTAK-TEYDEB, TTGV ve KOSGEB, Ar-Ge fon ve kredi desteklerinden
yararlanmaktadÕr.

Firmalar

AB

Çerçeve

ProgramlarÕ

kapsamÕndaki

Ar-Ge

desteklerinden de yararlanabilmektedir. AyrÕca, Mart 2008'de yürürlü÷e giren Ar-Ge
teúvik yasasÕ ile 50 kiúiden fazla Ar-Ge personeli istihdam eden merkezlere vergi
teúvikleri getirilmiútir, ancak söz konusu deste÷in, sektörün istihdam yapÕsÕnÕ
etkileme gücü, mikro ve küçük ölçekli firmalar baskÕn oldu÷undan çok düúük
kalmaktadÕr. Son dönemde çeúitlenen bu araútÕrma kaynaklarÕndan etkin bir úekilde
yararlanÕlabilmesi için sektördeki e÷itim programlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ ve hÕzlandÕrÕlmasÕ
planlanmaktadÕr. AyrÕca sektördeki Ar-Ge personelinin sayÕsÕnÕ arttÕrmaya yönelik
giriúimlerin baúlatÕlmasÕ gerekmektedir. Küçük firmalarÕn kümelenmeleri ile
oluúturulacak ortak Ar-Ge merkezlerinin kurulmasÕ da bir alternatif olarak ortaya
çÕkmaktadÕr (Türkiye Sanayii Stratejisi Belgesi, 2012:175-181).
Makina

sektöründe

kullanÕcÕdan

(müúteri)

gelen

talebe,

pazarÕn

gereksinimlerine ve rakip ürünlere göre üstünlük sa÷layÕp öne geçebilmek için
teknolojik geliúim önemlidir. ømalatta teknolojik geliúme yüksek kaliteli malÕ düúük
fiyata üreterek verimlilik artÕúÕnÕ amaçlamaktadÕr. AyrÕca imalatÕn tüm aúamalarÕnda
enerji dâhil kaynak etkinli÷ini sa÷layacak, zehirli madde kullanÕmÕnÕ engelleyecek
veya minimize edecek böylece insan ve çevre de÷erlerini koruyacak ve bunlarÕ da
rekabet edilebilir bir maliyetle üretecek bir makina sanayi yapÕlanmasÕ önem
kazanmaktadÕr. Maliyet faktörü her zaman birinci planda tutulmalÕdÕr. Bunun için de
tasarÕm, malzeme maliyetlerini düúürecek bir biçimde yapÕlmalÕ ve uygulamada
kalite ile bütünleútirilmelidir. Yeúil imalatÕn en temel unsurlarÕndan olan teknolojik
geliúme makina sektörü için önemi nedeniyle Türkiye Makina Sektörü Strateji
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Belgesi ve Eylem PlanÕ’nda “Global düzeyde rekabet edebilen, katma de÷erleri
yüksek ürünler üretebilmek için Ar-Ge ve inovasyon yapmak” hedef olarak
belirlenmiútir. Sektör bu çerçevede, özgün tasarÕm ve yenilikçilik yetene÷ini
geliútiren, kaliteli ve katma de÷eri yüksek yatÕrÕm malÕ imal eden, kurumsallaúmÕú
firmalar ile makina imalat sektörünün dünyanÕn ilk on beú ülkesi arasÕnda yer alan bir
konuma gelmeyi ve dünya makina imalat sanayinde iyi bir konum almayÕ
hedeflemektedir.
Dünya’daki büyük makina imalatçÕlarÕnÕn yaptÕ÷Õ gibi bazÕ tasarÕm ve
imalatlarÕnÕ yan sanayi úirketlerine bÕrakan ve kendileri sistem (modül) tedariki
uygulamasÕna geçen yani ortak tasarÕm yürüten firmalar Türkiye’de baúlamÕútÕr. Bu
e÷ilim yeúil imalat için de kullanÕlabilir. Ana firma, tedarikçileriyle birlikte ortak
eko-tasarÕm yapabilir. Yeni ürün tasarÕmÕnda son beú yÕldan bu yana nanoteknolojiler de kullanÕlmaktadÕr. Bu teknoloji çok küçük boyutlarda makinalarÕn
tasarÕmÕna ve üretimine olanak tanÕmakta ve çok geniú bir uygulama alanÕ
bulmaktadÕr. Makina imalat sanayiinde de önümüzdeki yÕllarda nano-teknolojiler
devreye girecek ve üretimde büyük olanaklar sa÷lanacaktÕr.
Bu husus da kaynak etkinli÷i açÕsÕndan önemlidir. Üretim teknolojileri,
imalatÕn örgütlenmesini ve yönetimini de büyük ölçüde etkilemiútir. Bunlardan biri
olan bilgisayarla bütünleúik üretim (CIM), imalat donanÕm ve yazÕlÕmÕnÕ, ürün,
imalat süreci ve imalat bilgi sistemlerini bir etkileúimli (entegre ve iç içe) bilgi a÷Õna
dönüútürerek, bir ürünün imalatÕ için gerekli prosesleri en aza indirmeyi
amaçlamaktadÕr.

Bu

yaklaúÕm

yeúil

imalat

açÕsÕndan

yaúam

döngüsü

de÷erlendirmesine olanak sa÷lanmakta ve kaynak etkinli÷ine yol açmaktadÕr.
Böylece ortaya çÕkan geliúme iúletmelerin rekabet gücünü artÕrmakla, firmalarÕ
uluslararasÕ boyutta rekabet edebilir hale getirmektedir.
3.3.6. Sektörün çevreye etkisi ve yürütülen projeler
Makina imalatÕnÕn her aúamasÕnda, önlemler alÕnmazsa çevreye ve insan
sa÷lÕ÷Õna zarar vermesi mümkündür. Metal filizleri genellikle insan vücuduna ve
çevreye zarar veren hammaddelerdir. Metal filizleri çeúitli a÷Õr iúlemlerden
geçirilerek metal saç ve çubuklar elde edilerek yarÕ mamul hale getirilir. Daha sonra
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da yarÕ mamul maddeler biçimlendirme iúleminden geçirilerek ürün elde edilir.
Metal tozlarÕ, metal ve makina parçalarÕ, makina boyalarÕ, boyalara karÕútÕrÕlan katkÕ
maddeleri, do÷ramada kullanÕlan kaynak ve ya÷lar gibi maddeler üretim tipi ve
teknolojisine ba÷lÕ olarak siyanür, fosfat, boya çamuru, gaz, çelik kum, deniz kumu,
NOx, üstübü ve metal talaúlar, metal ya÷lar, boya, tiner, karton, plastik, variller vb.
geri dönüúümü olmayan metaller, tüpler, kâ÷Õt vb. tehlikeli ve tehlikesiz atÕk
oluúturabilmektedir.
Makina sektörünün hava, su, canlÕ, gürültü ve estetik gibi çevresel etkileri
özetle aúa÷Õdaki gibidir (MEB, 2011:16):
x

Metal parçalarÕnÕn, makina parçalarÕnÕn, metal tozlarÕnÕn atÕklarÕ
yeryüzünden yok olmayan parçalardÕr. AtÕklar boúaltÕldÕ÷Õ çevreye zarar
verirler.

x

Metal tozlarÕ, kullanÕlan boyalar ve boyalarÕn katkÕ maddeleri
solundu÷unda canlÕ sa÷lÕ÷Õna zarar verirler.

x

Oksitlenmiú metaller, boyalar ve boyalarÕn katkÕ maddeleriyle temas
edildi÷inde, baúta deri hastalÕklarÕ olmak üzere canlÕ vücuduna zarar
verirler.

x

Metal tozlarÕ havaya, havadan suya ve topra÷a geçer. Hava, su, toprak
kirlili÷ine neden olurlar.

x

Metallerde ve makinalarda kullanÕlan ya÷lar döküldükleri yüzeylerden
kolayca temizlenmezler. Bu ya÷larÕ yüzeylerden temizlemek için çevreye
ve insana zarar verebilecek kimyasallar kullanÕlmak zorundadÕr. Ya÷lar
ve temizlik maddeleri kanalizasyon yoluyla suya ve topra÷a karÕúarak su
ve toprak kirlili÷ine neden olurlar.

x

Metal iúleri ço÷u zaman kula÷a hoú gelmeyen, yüksek seslerin çÕkmasÕna
ve gürültü kirlili÷ine neden olurlar.
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Çevre ve ùehircilik BakanlÕ÷Õnca hazÕrlanan bir çalÕúmada “il sÕnÕrlarÕ içinde
2010 yÕlÕ sonu itibariyle çevre sorunu oluúturan 50 ve üzeri çalÕúanÕ bulunan sanayi
kuruluúlarÕ ile 50’den az çalÕúanÕ olup çevre kirlili÷ine sebep olan sanayi
kuruluúlarÕ”nÕn yol açtÕ÷Õ çevre sorunlarÕ sanayi faaliyet dallarÕna göre belirlenmiútir.
Bu çalÕúmada 25 adedi Bursa’da olmak üzere 32 adet makina ve di÷er teçhizat
imalatÕ tesisi de÷erlendirilmiútir. Buna göre sektörün yol açtÕ÷Õ çevre sorunlarÕnÕn
baúÕnda hava, su, toprak kirlili÷i oluúturmasÕ gelmektedir.
Tablo 3.12. Makina ve Di÷er Teçhizat ømalatÕ Sektörünün Faaliyeti Sonucu
Oluúturdu÷u Çevre SorunlarÕna Göre Tesis SayÕsÕ
Yol açtÕ÷Õ çevre sorunu

Tesis sayÕsÕ

De÷erlendirilen tesise
oranÕ (%)
Hava kirlili÷i oluúturmasÕ
31
96,9
Su kirlili÷i oluúturmasÕ
26
81,3
Toprak kirlili÷i oluúturmasÕ
26
81,3
KatÕ atÕk oluúturmasÕ
4
12,5
SÕvÕ atÕk oluúturmasÕ
3
9,4
Gürültü kirlili÷i oluúturmasÕ
2
6,3
De÷erlendirilen Sanayi Kuruluúu SayÕsÕ
32
100
Kaynak: Türkiye Çevre SorunlarÕ ve Öncelikleri Envanteri De÷erlendirme Raporu, 2012:142’dan
yararlanÕlarak yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

Burada unutulmamasÕ gereken makina sektörü kaynaklÕ çevresel kirlili÷in
di÷er sektörlere kÕyasla daha az oldu÷udur. Nitekim Tablo 5.13’de øngiltere’de 6
kirletici için 1990-2000 yÕllarÕ arasÕnda Standart Sanayi SÕnÕflandÕrmasÕ (SIC92)’ye
göre her bir sanayi dalÕ için ortalama kirletici yo÷unluklarÕ verilmektedir. Kok fÕrÕn
ürünleri, petrol ürünleri ve nükleer yakÕtÕn iúlenmesi (SIC 23), di÷er metalik olmayan
mineral ürünler (SIC 26) ve ana metal sanayii (SIC 27) tüm kirleticiler için en kirli 5
sanayi arasÕnda yer almaktadÕr. Makina sanayiinin emisyonlarda kirleticili÷i azdÕr
(Cole ve ark., 2004 :8).
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Tablo 3.13. øngiltere’de Sanayilerin Ortalama Kirletici Yo÷unluklarÕ* ve Katma
De÷erden AldÕklarÕ Pay, 1990-2000.
Katma SO2
NOx
Toplam
CO
De÷er
Asit
%
15
GÕda ve içecek
12,8
2,2
2,1
3,8
1,9
16
Tütün
1,0
0,2
0,2
0,3
0,2
17
Tekstil
2,8
2,2
1,3
3,2
1,6
18
Giyim
2,0
0,9
0,5
1,3
0,6
19
Deri
0,7
0,5
0,5
0,8
0,9
20
A÷aç
1,4
0,6
4,1
3,4
11,4
21
Ka÷Õt ve pulp
3,0
5,1
2,6
7,0
2,9
22
BasÕn yayÕm
9,4
0,1
0,2
0,2
0,5
23
Kok ve petrol ür.
2,0
51,0
17,2
63,1
14,9
24
Kimya
10,5
5,7
2,6
8,7
4,1
25
Plastik
5,0
3,2
1,8
4,5
2,3
26
Di÷. metalik olm.min
3,4
17,7
17,2
29,8
12,2
27
Ana metal
3,8
17,4
8,9
23,5 110,8
28
Metal eúya
7,5
0,3
0,7
0,8
1,8
29
Makina
8,5
0,4
0,6
0,8
1,5
30
Ofis makinalarÕ
2,2
0,2
0,1
0,3
0,2
31
Elektronik
3,7
0,7
0,4
1,0
0,6
32
Radyo-televizyon
3,6
0,3
0,3
0,6
0,5
33
Medikal
3,1
0,2
0,3
0,4
0,9
34
Motorlu taúÕtlar
5,8
0,5
0,8
1,1
1,6
35
Di÷. ulaútÕrma ekip.
4,3
0,9
0,6
1,3
1,2
36
Di÷er imalat
3,5
1,6
4,5
4,7
18,0
Toplam
100,0 111.9
67,5
160,6 190,6
*Kirletici yo÷unluklarÕnÕn birimi 1.000 sterlin katma de÷er baúÕna tondur.
Kaynak: Cole ve ark., 2004 :8.
SIC

Sanayi
dalÕ

pm10
0,2
0,02
0,2
0,04
0,1
1,0
0,4
0,02
1,8
0,4
0,3
2,6
3,5
0,1
0,05
0,01
0,04
0,03
0,02
0,1
0,1
0,4
11,4

CO2
0,6
0,1
0,6
0,2
0,2
0,6
1,2
0,1
8,6
1,1
0,7
3,8
6,6
0,2
0,2
0,04
0,2
0,1
0,1
0,3
0,3
0,8
26,6

3.3.7. Makina imalat sanayiinde yeúil imalat uygulamalarÕ için örnek
çalÕúmalarÕn irdelenmesi
Literatürde makina imalat sanayine yönelik yapÕlan çalÕúmalar büyük olçüde
makinalarÕ üreten makinalar da olarak adlandÕrÕlan takÕm tezgâhlarÕ üzerinde
yo÷unlaúmaktadÕr. TakÕm tezgâhlarÕ sanayii büyük oranda kaynak tüketmekte ve
yüksek çevresel emisyonlar oluúturmaktadÕr, bu yüzden takÕm tezgâhlarÕ sanayiinde
yeúil imalat önemlidir.
DünyanÕn ekonomik olarak büyümesiyle, küresel takÕm tezgâhÕ üretimi büyük
çapta artmÕútÕr. Gardner Corp. 2007’de 29 ana takÕm tezgâhÕ üreticisi ülkenin üretim
de÷erinin 709 milyar dolarla 2003’ün iki katÕna ulaútÕ÷ÕnÕ bildirmiútir. Fakat takÕm
tezgâhlarÕ sanayiinin hÕzlÕ büyümesi aynÕ zamanda çok daha fazla kaynak tüketimi ve
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muazzam çevresel emisyona neden olmaktadÕr (Congbo ve ark, 2010:178).
Eriúilebilirlik, güvenilirlik, boyutsal tutarlÕlÕk ve hassaslÕk gibi göstergelerle
ölçülen takÕm tezgâhlarÕnÕn performansÕnÕ artÕrmak, takÕm tezgâhlarÕ üreticileri için
büyük bir hedef olmuútur. Arzulanan performansa ulaúmak için takÕm tezgâhlarÕ
tasarÕmlarÕ artan bir úekilde karmaúÕk ve otomasyonlu hale gelmiútir. Bu
de÷iúiklikler, artan enerji maliyetlerine, kaynaklara, özellikle fosil yakÕtlara sÕnÕrlÕ
eriúime, müúteriler arasÕnda artan çevre bilincine ve artan yasal düzenlemelere
ra÷men artan enerji gereksinimlerine yol açmÕútÕr (Diaz ve ark., 2010).
TakÕm tezgâhÕ imalatÕ için aúa÷Õda her aúamada oluúan insan sa÷lÕ÷Õ ve
çevreye zararlÕ çÕktÕlar hakkÕnda bilgi verilmektedir:
1) Döküm: Döküm oca÷Õnda yanma sÕrasÕnda ortaya çÕkan metal oksit, kok,
toz, NOx ve SO2 gazlarÕ, kirli su emisyonu, ÕsÕ emisyonu ve ses.
2) Dövme: IsÕ emisyonu ve ses baúlÕca sorunlar olup bunlarÕn yanÕ sÕra
ya÷lama sÕvÕsÕ, cüruf ve demir oksit de ortaya çÕkmaktadÕr.
3) Sac kesme: Ses etkisi sac kesme iúleminde ciddi düzeyde olup, di÷er
sorunlar hurda ve ya÷ sÕzÕntÕsÕdÕr.
4) Talaú kaldÕrma:

Ya÷lama sisteminden, so÷utma sisteminden ve

transmisyon sisteminden vb. atÕk ya÷ emisyonu sÕvÕ atÕklardÕr. KatÕ
atÕklar; metal talaúÕ, hurda ve benzeridir.
5) Kaynak: øs emisyonu kaynak iúleminde kaçÕnÕlmazdÕr ve buna yangÕn
tehlikesi eúlik etmektedir. Buna ilaveten gaz kaça÷Õ nedeniyle patlama
riski mevcuttur. Kaynak teli ve metal talaúÕ katÕ atÕklardÕr.
6) IsÕl iúlem: IsÕl iúlem hava, sÕvÕ ve ÕsÕ emisyonlarÕ oluúturur. Hava
emisyonlarÕ ya÷ gazÕ, buhar, CO, NH3, NOX, nitrat buharÕ vb.dir.
Elektromanyetik alan gibi fiziksel kirlenme de mevcuttur.
7) Boyama: Boyamadan oluúan sis, benzen, dimetil benzen, asit ve alkali
buharÕ vb.den oluúan kimyasal emisyonlar ana çevresel etkiyi oluúturur.
AtÕk vernik, vernik konteynÕrÕ, bezler ve koruyucu donanÕmlarÕn imhasÕ
önemlidir.
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8) Montaj: Mekanik ve pnömatik ekipmanlardan ses, ya÷ ve inferior sÕzÕntÕsÕ
ana yeúil imalat konularÕdÕr.
ùekil 3.1’de bir takÕm tezgâhÕnÕn yaúam döngüsü görülmektedir. ùekilde
tasarÕm, imalat, kullanÕm ve kullanÕm sonrasÕ olmak üzere dört esas aúama
sunulmaktadÕr.
ùekil 3.1. TakÕm TezgâhÕ Yaúam Döngüsü
Kaynak Tüketimi
(hammaddeler, elektrik,
yardÕmcÕ malzemeler vb.)

KullanÕm
BakÕm

Üretim

TasarÕm

Malzeme
øúleme

Çevresel Etkiler
(ya÷, toz, ses, atÕk sÕvÕ vb.)

Geri
Dönüúüm

Yeniden
KullanÕm

Yeniden
Üretim

ve

Geri KazanÕm

Demonte
ve
Temizleme

Kaynak: Congbo ve ark., 2010:179.

TakÕm tezgâhÕ yaúam döngüsünde tasarÕm aúamasÕ öncü aúama olup, takÕm
tezgâhlarÕnÕn tüm yaúam döngüsü boyunca performanslarÕ neredeyse bu aúamada
belirlenmektedir. Bu yüzden ürün yapÕsÕ tasarÕmÕ, malzeme seçimi, süreç tasarÕmÕnÕn
yanÕ sÕra takÕm tezgâhÕnÕn yeúil tasarÕmÕ; demontaj için tasarÕm, yeniden imalat için
tasarÕm, geri dönüúüm için tasarÕm vb. gibi kullanÕm sonrasÕ aúama için tasarÕmÕ
dikkate almalÕdÕr.
Makina sektörünün tümünde oldu÷u gibi takÕm tezgâhÕnda imalat
aúamasÕndaki çevresel etkilerinin bir kÕsmÕ kullanÕm aúamasÕnda devam etmektedir.
Bir takÕm tezgâhÕnÕn kullanÕm aúamasÕ olan parça iúleme sürecinde, hem kaynak
tüketimi (baúta elektrik enerjisi, kesme sÕvÕsÕ, kesici) hem de atÕk (akÕúkan emisyonu,
hava emisyonu vb.) oluúmaktadÕr. Elektrik gücü kaybÕ aslÕnda en fazla takÕm
tezgâhÕnÕn kullanÕm aúamasÕnda gerçekleúmektedir. østatistikî verilere göre kullanÕm
aúamasÕnda enerjinin sadece yüzde 25’i iúlemede kullanÕlmakta olup kalanÕ
kaybedilmektedir. KullanÕm aúamasÕnda kullanÕlan kesme sÕvÕsÕ da çevre ve
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çalÕúanlar için oldukça zararlÕdÕr (Congbo ve ark., 2010).
KullanÕm aúamasÕnda elektrik enerjisinden tasarruf etmek için yükleme
olmadÕ÷Õ anda güç tüketimi minimum düzeyde tutulmalÕdÕr. Kesme sÕvÕsÕnÕn
kullanÕmÕnÕ ve emisyonunu azaltmak kullanÕm aúamasÕ için gereklidir. En iyi
alternatif yöntem, hiç kesme sÕvÕsÕ gerektirmeyen kuru kesme yöntemini
benimsemek olup, en düúük miktarda ya÷lama (Minimized Quantity LubricationMQL) da etkili bir yöntemdir ancak bu yöntem özellikli ekipmanlara ihtiyaç
duymaktadÕr. KullanÕm aúamasÕnda bir di÷er önemli yeúil imalat hususu iúleme
sürecinde enerji tasarrufu ve çevresel etkileri azaltmak için “yeúil süreç planlama”dÕr.
TakÕm tezgâhlarÕ yüksek bir de÷erle yeniden üretilebilecek ve geri
dönüútürülebilecek tipik ekipmanlardan biridir. Bu nedenle kullanÕm sonrasÕ hususlar
bu sektörde önem kazanmaktadÕr. Tüm ürünün a÷ÕrlÕkça yüzde 60-70’ini oluúturan
döküm

yapÕlar

do÷al

kullanÕlabilmektedir.

Eski

yaúlanma
takÕm

sonrasÕnda

tezgâhÕ,

iúleme

yüksek

oranda

teknolojinin

yeniden

geliúmesiyle,

otomasyon, CNC teknolojisi vb. ile birlikte kolaylÕkla yeniden üretilerek yüksek
kalite seviyesine yükseltilebilmektedir. DahasÕ fonksiyonel ve teknolojik kÕsÕtlÕlÕklar
nedeniyle geri kazanÕlacak çok sayÕda eski ve kullanÕlmÕú takÕm tezgâhÕ mevcuttur.
Örne÷in istatistiklere göre Çin’de yüzde 60’Õ 10 yaúÕn üzerinde 5,5 milyon takÕm
tezgâhÕ mevcuttur (Congbo ve ark., 2010:181).
TakÕm tezgâhlarÕnÕn geri kazanÕm süreci demonte, temizleme, muayene,
ayrÕútÕrma, yeniden tasarÕm, yeniden üretim ve yeniden montajÕ içeren ùekil 3.2’de
gösterilen basamaklardan oluúmaktadÕr.
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ùekil 3.2. KullanÕlmÕú TakÕm TezgâhlarÕnÕn Geri KazanÕm Süreci
Pazarlar ve
Tüketiciler
KullanÕlmÕú
takÕm
tezgâhlarÕnÕn
toplanmasÕ

Makina esaslÕ yeniden
üretim
x
Fonksiyonel
x
CNC yeniden
kurma
x
Enerji tasarruflu
yükseltme
x
Enformasyonel
yükseltme
x
.....

Demonte

Temizleme

Muayene ve
AyrÕútÕrma

Yeniden Üretilmiú
TakÕm TezgâhlarÕ

TakÕm
tezgâhlar
ÕnÕn
yeniden
tasarÕmÕ

Yeniden Montaj
ve Test etme

Yeni
ParçalarÕ
SatÕn
alma

Yeniden
üretilen
parçalarÕn
envanteri

Parça esaslÕ yeniden üretim
Demir
dökümler
(yatak vb.)

Hassas
parçalar
gibi)

Do÷rudan
kullanÕm

(mil

yeniden

Yeniden üretim sonrasÕ
yeniden kullanÕm

YÕpranan
parçalar

Yedek parçalar olarak
geri
dönüúüm
veya
yeniden kullanÕm

Di÷er bertaraf
edilen
parçalar

Bertaraf

Kaynak: Congbo ve ark., 2010:182.

TakÕm tezgâhÕ sanayiinde yeúil imalat konusunda gelecek yönelimleri úu
konularda olabilecektir:
1) TasarÕm: Çok daha hafif takÕm tezgâhlarÕ, kuru takÕm tezgâhlarÕ gibi ekolojik
takÕm tezgâhÕ tasarÕmÕnÕ destekleyecek teknoloji ve yöntemlerin geliúmesi;
paralel takÕm tezgâhÕ gibi yeni yapÕlÕ takÕm tezgâhÕ tasarÕmÕ.
2) Üretim: Döküm, dövme, ba÷lama, ÕsÕl iúlem ve boyama gibi süreçlerde atÕ÷Õ
azaltmak ve enerji ve malzeme verimlili÷ini artÕrmak.
3) KullanÕm: TalaúlÕ imalat (iúleme) sürecini enerji tüketimi yönünden izlemek
ve enerji geri kazanÕm sistemlerini tezgâhlara entegre etmek; iúleme
sÕrasÕndaki emisyonlarÕ azaltacak yeni ekipmanlar geliútirmek.
4) KullanÕm sonrasÕ: KullanÕlmÕú takÕm tezgâhlarÕnÕn tersine lojisti÷ini sa÷lamak
ve optimize etmek, demonte ve temizlemeye özgü ekipmanlarÕ geliútirmek,
parça geri kazanÕmÕ için yeni teknolojiler geliútirmek (Congbo ve ark.,
2010:182).
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Bir di÷er çalÕúmada; ekonomik, teknolojik, yeniden kullanÕm ve çevre olmak
üzere dört eksenden oluúan bir de÷erlendirme endeks sistemi ile CNC takÕm
tezgâhlarÕnÕn geri kullanÕm ve geri dönüúümünü de÷erlendiren bir yöntem
önerilmektedir. ÇalÕúmada yedi milyonun üzerinde takÕm tezgâhÕ ile Çin’in,
dünyanÕn en büyük takÕm tezgâhÕ tüketici pazarÕ haline geldi÷i vurgulanarak CNC
tezgâhlarÕnÕn çelik gibi malzeme ve mekanik parçalarÕn üretim maliyetleri de dâhil
olmak üzere yüzde 70’in üzerinde artÕk de÷ere sahip oldu÷u belirlenmiútir. Bu
makinalar önümüzdeki 5-10 yÕl içinde fonksiyonel olarak modasÕnÕn geçmesi
sorunuyla karúÕlaúabilecektir. DolayÕsÕyla önemli miktarda potansiyel geri dönüúüm
kayna÷Õ oluúacaktÕr. ABD, Almanya, Japonya gibi geliúmiú sanayiye sahip ülkeler
takÕm tezgâhlarÕnÕn geri dönüúümü alanÕna büyük önem vermektedir (Tianbiao ve
ark., 2011:1003).
Literatürde takÕm tezgâhlarÕnda yeúil imalata yönelik yapÕlan bu çalÕúmalarÕn
yanÕ sÕra, son yÕllarda özellikle finansal krizden sonra büyük takÕm tezgâhÕ üreticileri
ve üretici birlikleri de bu alanda çalÕúmalar baúlatmÕútÕr. Bunlardan birisi de
Avrupa'da ve uluslararasÕ arenada Avrupa takÕm tezgâhÕ sanayinin temsilcisi olan
1951 yÕlÕnda kurulan Avrupa TakÕm TezgâhlarÕ ømalatçÕlarÕ Birli÷i (CECIMO) dir.
CECIMO, Avrupa'da yüzde 80'i KOBø olan yaklaúÕk 1500 sanayi kuruluúunu temsil
eden Türkiye dâhil 15 ulusal takÕm tezgâhÕ imalatçÕ birli÷ini bir araya getirmektedir.
CECIMO, toplam takÕm tezgâhÕ üretiminin Avrupa'da yaklaúÕk yüzde 97'sini ve
dünya çapÕnda da üçte birini temsil etmektedir. Bu da, yaklaúÕk 150.000 çalÕúan ve
2011 yÕlÕ verilerine göre takriben 21 Milyar Avro ciroya tekabül etmektedir
(http://www.cecimo.eu/site/about-us/).
øúletmesine ba÷lÕ olarak, toplam enerji kullanÕmÕnÕn yüzde 68’i takÕm
tezgâhlarÕndan kaynaklanabilir. Makinaya özgü faaliyet de÷erlerine bakÕldÕ÷Õnda
so÷utma amaçlÕ enerji tüketiminde yüzde 50, bekleme durumunda (standby)
kullanÕmda yüzde 25, toplam ba÷lantÕ gücünde yüzde 30, pompalar tarafÕndan
tüketilende yüzde 20 ve enerji geri dönüúümü ve atÕl güç tüketiminin azaltÕlmasÕnda
yüzde 15 enerji tasarrufu sa÷lanmÕútÕr (http://www.machinery.co.uk/machineryfeatures/cecimo-blue-competence-machine-tools-environmental-initiative/41251/).
TakÕm tezgâhlarÕnda enerji verimlili÷i için tüketim mallarÕndaki gibi ürün
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etiketleme yerine CECIMO bu konuda bir ISO standardÕ üzerine çalÕúmaktadÕr.
Çünkü mevcut çevresel etiketleme hiçbir ISO standardÕyla uyum içinde de÷ildir.
CECIMO AB’nin Enerji øle ølgili Ürünlerin Çevreye DuyarlÕ TasarÕmÕ
Direktifine (2009/125/EC) uyum kapsamÕnda Blue Competence TakÕm TezgâhlarÕ
(BluECOmpetence) çevre giriúimini baúlatmÕútÕr (http://www.cecimo.eu/site/bluecompetence-mt/). Mavi Yeterlilik TakÕm TezgâhlarÕ (Blue Competence Machine
Tools), Direktif’in gereksinimleri ve tamamlayÕcÕlarÕ ile uyum içindedir. Rekabet
gücü, çevre ve hayat kalitesi hakkÕndadÕr. Hassasiyet, hÕz, güvenilirlik gibi rekabetin
geleneksel unsurlarÕna sürdürülebilirli÷i eklemektedir. Böylece CECIMO takÕm
tezgâhÕ üreticilerini yeúil imalat konusunda yönlendirmektedir.
Ülkemizde makina sektörünün kaynak kullanÕmÕnda özelikle su ve enerji
tüketimini azaltacak önerileri içeren bir uygulama ise UNIDO Eko-verimlilik (Temiz
Üretim) ProgramÕ kapsamÕnda yapÕlmÕútÕr. Makina Sektörü UNIDO Eko-verimlilik
programÕnda öncelikli sektörlerinden biri olarak belirlenmiútir. Bu kapsamda araç
altyapÕ sistemleri üretimi yapan bir iúletmede pilot uygulama yapÕlmÕútÕr. FirmanÕn
metal iúleme ve úekillendirme alanlarÕnda faaliyeti bulunmakta olup, en yo÷un su
kullanÕmÕnÕn gerçekleúti÷i üretim hattÕ “ÕsÕl iúlem” prosesidir. IsÕl iúlem bölümünün
yanÕ sÕra en yo÷un su tüketiminin gerçekleúti÷i bölümlerden bir di÷eri ise ürünlere
boyama öncesi yüzey kaplama uygulanan “fosfatlama” adÕ verilen bölümdür.
Firmada su ve kimyasal tüketimini azaltmak amacÕyla her iki hatta uygulamalar
gerçekleútirilmiútir.
Gerçekleútirilen uygulamalar ile ÕsÕl iúlem bölümünde tüketilen so÷utma
suyunun tamamÕ geri kazanÕlÕrken fosfatlama bölümünde de önemli ölçüde su
tasarrufu ve kimyasal tasarrufu da beraberinde getirmiútir. Proje ile 23.150 m 3/yÕl
(yüzde 35,9) su tasarrufu, 1.679 kg/yÕl (yüzde 29,4) kimyasal tasarrufu, 31.000
kWh/yÕl enerji tasarrufu sa÷lanarak CO2 emisyonunda 18,3 ton/yÕl azalma
sa÷lanmÕútÕr. Projenin 25.000 dolarÕ UNIDO katkÕsÕ kalanÕ firma katkÕsÕ olmak üzere
toplam yatÕrÕm miktarÕ 30.200 dolardÕr. Su tasarrufundan 32.152 dolar/yÕl kimyasal
tasarrufundan 8.065 dolar/yÕl, enerji tasarrufundan 5.200 dolar/yÕl olmak üzere
toplam 43.465 dolar/yÕl kazanç sa÷layan projenin geri ödeme süresi 1,5 yÕl olarak
belirlenmiútir

(http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=613&preview=true).
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4. TÜRKøYE’DE YEùøL øMALATA YÖNELøK YASAL VE STRATEJøK
ALTYAPI
Yeúil büyüme, yeúil üretim, yeúil imalat kavramlarÕ henüz çok yeni olup
dünya çapÕnda tartÕúÕlan bir alandÕr. Bu nedenle ülkemizde de yeni tartÕúÕlmakta ve
geliútirilmektedir. Bu yüzden hali hazÕrda mevzuatta yerini almamÕútÕr. Ancak
mevzuatÕmÕzda yer alan pek çok husus yeúil imalatÕn unsurlarÕnÕ içermektedir. Bu
bölüm de bu kapsamda ele alÕnmÕútÕr.
4.1. Yasal AltyapÕ
Anayasa
Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÕnÕn 56. maddesi, “herkes sa÷lÕklÕ ve dengeli
bir çevrede yaúama hakkÕna sahip olup, çevre kirlili÷ini önlemek Devletin ve
vatandaúlarÕn görevidir” hükmünü içermektedir.
Çevre Kanunu
11.08.1983 tarihinde yürürlü÷e giren Çevre Kanunu 2006 yÕlÕnda 5491 sayÕlÕ
Kanun ile önemli de÷iúikliklere u÷ramÕútÕr. YapÕlan bu de÷iúiklikten sonra yeni
kanunun 1.Maddesi ile kanunun amacÕ “bütün canlÕlarÕn ortak varlÕ÷Õ olan çevrenin,
sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkÕnma ilkeleri do÷rultusunda korunmasÕnÕ
sa÷lamak” olarak tanÕmlanmÕútÕr.
Bu kanun ile tüm ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir kalkÕnma ilkesi ile
uyum zorunlulu÷u kesinleútirilmiútir. Bu çerçevede, "ÇED Olumlu KararÕ" veya
"ÇED Gerekli De÷ildir KararÕ" alÕnmadÕkça projelerle ilgili onay, izin, teúvik, yapÕ
ve kullanÕm ruhsatÕ verilemeyece÷i; proje için yatÕrÕma baúlanamayaca÷Õ ve ihale
edilemeyece÷i belirtilmiútir. AtÕk üreticilerinin uygun metot ve teknolojiler ile
atÕklarÕnÕ en az düzeye düúürecek tedbirleri almak zorunda olduklarÕ da
vurgulanmÕútÕr.
Türk Ceza Kanunu
26.9.2004 tarihinde yürürlü÷e giren 5237 nolu yeni Türk Ceza Kanunu çevre
ile ilgili suçlarÕ topluma karúÕ iúlenen suçlar arasÕnda düzenlemiú olup çevreye karúÕ
iúlenen suçlar bölümünde 181’inci madde; atÕklarÕ ve çevrenin kasten kirletilmesi
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suçunu, 182’nci madde; çevrenin taksirle kirletilmesi suçunu, 183’üncü madde;
gürültüye neden olma suçunu, 184’üncü madde; imar kirlili÷ine neden olma suçunu
düzenlenmiútir.
Çevreye karúÕ suçlar Ceza Kanununda ayrÕ bir bölümde düzenlenmiú olup,
uluslararasÕ anlaúmalar ve çevre ile ilgili devletler arasÕ metinler de dikkate
alÕnmÕútÕr. Ceza Kanununda yer alan bu düzenlemelerle korunan hukuksal yarar
“çevrenin kirletilmemesi”dir. Çevrenin kirletilmesi suç niteli÷inde kabul edilmiútir.
Bu düzenlemelerde çevreye ve bunu oluúturan bitki örtüsü, hayvan ve insanlara
yönelik genel veya somut tehlikeler suç olarak tanÕmlanmaktadÕr (Orman, 2011:121).
Enerji verimlili÷i ve yenilenebilir enerji kaynaklarÕna yönelik kanunlar
02.05.2007 tarihinde yürürlü÷e giren 5627 SayÕlÕ "Enerji Verimlili÷i
Kanununun

amacÕ

enerjinin

etkin

kullanÕlmasÕ,

israfÕn

önlenmesi,

enerji

maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasÕ
için enerji kaynaklarÕnÕn ve enerjinin kullanÕmÕnda verimlili÷in arttÕrÕlmasÕ olarak
belirlenmiútir. Yenilenebilir kaynaklarÕn kullanÕmÕnÕn artÕrÕlmasÕ için ise 10.05.2005
tarihli Resmi Gazete'de yayÕmlanan 5346 sayÕlÕ "Yenilenebilir Enerji KaynaklarÕnÕn
Elektrik Enerjisi Üretimi AmaçlÕ KullanÕmÕna øliúkin Kanun" ve 03.06.2007 tarihli
Resmi Gazete'de yayÕmlanan 5686 sayÕlÕ "Jeotermal Kaynaklar ve Do÷al Mineralli
Sular Kanunu" çÕkarÕlmÕútÕr.
Enerji verimlili÷i hususunda alÕnacak tedbirlerle 2020 yÕlÕna kadar sanayide,
binalarda ve ulaútÕrma sektöründe daha az enerji kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ
öngörülmektedir. Bu kapsamda kÕsa vadede, aydÕnlatma, izolasyon, ulaúÕm ve
elektrikli cihazlarla ilgili olarak yürütülen enerji verimlili÷i çalÕúmalarÕnÕn
sürdürülmesi;
yükseltilmesi

mevcut
ve

santrallerde

üretim

yeni

kapasitesini

teknolojiler

artÕrmak

için

kullanÕlarak
yapÕlan

verimin

rehabilitasyon

çalÕúmalarÕnÕn tamamlanmasÕ; yüksek verimli kojenerasyon uygulamalarÕnÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕn sa÷lanmasÕ planlanmaktadÕr (Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi,
2010:102).

98 98

ølgili yönetmelikler
Konu ile ilgili en önemli görülen yönetmeliklerin amaçlarÕ ile sürdürülebilir/
yeúil imalatla iliúkili kÕsÕmlarÕ Ek 1’de özetlenmektedir.
4.2. Türkiye’de Yeúil ømalat PolitikalarÕ
4.2.1. KalkÕnma PlanlarÕ
Kamu kesimi için emredici, özel kesim için yönlendirici olan KalkÕnma
PlanlarÕ, makro çerçeve oluúturan, öngörülebilirli÷i artÕran, sistemin daha etkin
iúleyiúine imkân verecek biçimde kurumsal ve yapÕsal düzenlemeleri öne çÕkaran ve
temel amaç ve önceliklere daha fazla yo÷unlaúan bir stratejik yapÕya sahiptir. Kamu
kurum ve kuruluúlarÕ ile sivil toplum kuruluúlarÕ dahil toplumun çeúitli kesimlerinin
geniú katÕlÕmÕ ile hazÕrlanan Planlar çok sektörlü ve bütüncül yapÕsÕ ülkede yürütülen
pek çok konudaki planlama ve programlama çalÕúmalarÕnÕn temel dayana÷ÕnÕ
oluúturmaktadÕr.
Plan, Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir
yaklaúÕmla gerçekleútirece÷i dönüúümleri ortaya koyan temel politika dokümanÕdÕr.
Bu yönüyle de KalkÕnma PlanÕ politika geliútirme ve uygulama sürecinde
yönlendirici bir iúleve sahiptir.
KalkÕnma PlanlarÕnda çevre politikalarÕ, önceleri sadece ortaya çÕkan kirlili÷i
giderici amaçlara dayanÕrken, daha sonra önleyici politikalar ve nihayet 7. KalkÕnma
PlanÕnda sürdürülebilir kalkÕnma anlayÕúÕna uygun bir úekilde, çevre ve ekonominin
entegrasyonuna öncelik veren politikalar úeklinde bir geliúme öngörmüútür.
Birinci ve økinci KalkÕnma PlanlarÕnda, sosyal adalet ve fÕrsat eúitli÷i
(bölgelerarasÕ dengeli geliúmeyi sa÷lamak amacÕyla) ilkelerine uygun çabalarÕn
gösterilmesinin, Türk ekonomisinin hÕzla geliúmesini sa÷layaca÷Õ ve gelecek
kuúaklarÕn refah seviyesinin artÕrÕlmasÕna yol açaca÷Õ belirtilmekte ve bu yöndeki
kalkÕnma stratejileri öne çÕkmaktadÕr.
Üçüncü Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕnda (1973-1977) ilk kez çevre sorunlarÕ
ayrÕ ve geniú bir bölüm olarak ele alÕnmÕútÕr. Planda, çevre insan iliúkilerinin
rasyonel bir dengede sürdürebilecek bir toplum yapÕsÕna ulaúÕlabilmenin yolu sosyal
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ve ekonomik kalkÕnma olarak görülmüú, çevre sorunlarÕnÕn kalkÕnmaya ayrÕlmÕú
fonlarÕ olumsuz yönde etkilemeksizin çözülmesi esas olarak kabul edilmiútir.
Dördüncü Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕnda (1979-1983), sanayileúme, sürecinde
de “çevre”nin dikkate alÕnmasÕ yönünde bazÕ ilkeler yer almÕútÕr. Bu Planda, lk kez
çevre sorunlarÕnÕn ortaya çÕkmadan önlenmesine dair politikalar öne
çÕkmaktadÕr.

1983 yÕlÕnda yürürlü÷e giren 2872 sayÕlÕ Çevre Kanunu bu Plan

dönemine rastlamaktadÕr.
Beúinci Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕnda (1985-1989) mevcut kirlili÷in ortadan
kaldÕrÕlmasÕ ve muhtemel kirlili÷in önlenmesi politikalarÕnÕn yanÕ sÕra kaynaklardan
gelecek kuúaklarÕn da yararlanabilmesi için yeni politikalarÕn oluúturulmasÕ gerekti÷i
vurgulanmÕútÕr.
AltÕncÕ Planda; “ekonomik ve sosyal faaliyetlerin yürütülmesinde, beúeri ve
do÷al kaynaklarÕn israfÕnÕn önlenmesi ve çevrenin korunmasÕnÕn esas alÕnmasÕ” ilke
olarak benimsenmiú ve böylece PlanÕn temel amaç ve politikalarÕnda sürdürülebilir
kalkÕnma anlayÕúÕnÕn yer almasÕ sa÷lanmÕútÕr. 6. Planda, temel ekonomik sektörlerin
geliúme hedef ve politikalarÕnda çevre ve sosyal geliúmeye yönelik tedbirlere yer
verilmiútir.
Yedinci Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕnda (1996-2000) sürdürülebilir kalkÕnma
yaklaúÕmÕ çerçevesinde çevre politikalarÕnÕn tüm ekonomik ve sosyal politikalara
entegrasyonunun önemi giderek artmÕú oldu÷u vurgulanmÕútÕr.; sürdürülebilir
kalkÕnma yaklaúÕmÕ do÷rultusunda, insan sa÷lÕ÷Õ ve do÷al dengeyi koruyarak sürekli
bir ekonomik kalkÕnmaya imkan verecek úekilde do÷al kaynaklarÕn yönetimini
sa÷lamak ve gelecek kuúaklara insana yakÕúÕr bir do÷al, fiziki ve sosyal çevre
bÕrakmak temel strateji olarak ele alÕnaca÷Õ belirtilmiútir.
Sekizinci Beú YÕllÕk KalkÕnma PlanÕnÕn (2001-2005) çevre ile ilgili alÕnacak
önlemlerin,

ekonominin

rekabet

gücünün

arttÕrÕlmasÕ

ile

iliúkilendirildi÷i

görülmektedir. Sekizinci PlanÕn makroekonomik hedef, tahmin ve politikalarÕna
ayrÕntÕlÕ olarak bakÕldÕ÷Õnda; benimsenen çevre politikalarÕnÕn sürdürülebilir büyüme
politikalarÕ içindeki yeri açÕkça görülmektedir. 8. PlanÕn “Çevre” bölümünde
“ekonomik ve sosyal geliúmeyi gerçekleútirirken insan sa÷lÕ÷ÕnÕ, ekolojik dengeyi,
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tarihi ve estetik de÷erleri korumak esastÕr” denilmektedir. Çevre politikalarÕnÕn
ekonomik

ve

sosyal

politikalarla

entegrasyonunda

ekonomik

araçlardan

yararlanÕlmasÕ, do÷al kaynaklarÕn sürdürülebilir kullanÕmÕnÕn teúvik edilmesi, do÷al
kaynaklarÕn ve biyolojik çeúitlili÷in sürdürülebilir kullanÕmÕ yönünde tedbirler
geliútirilmiútir
Yeúil imalatÕn ana unsurlarÕna yönelik olarak Dokuzuncu KalkÕnma PlanÕnda
(2007-2013) yer alan temel amaçlar aúa÷Õda özetlenmiútir:
x

Gelecek kuúaklarÕn ihtiyaçlarÕnÕ gözeterek, do÷al kaynaklarÕn koruma ve
kullanma koúullarÕ belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil
biçimde yararlanmasÕnÕ sa÷layacak úekilde çevre yönetim sistemleri
oluúturulacaktÕr.

x

Sanayide

çevre

dostu

tekniklerin

uygulanmasÕyla

hammadde

kullanÕmÕndaki etkinlik artÕrÕlarak daha verimli üretim gerçekleútirilecek
ve atÕklar azaltÕlacaktÕr.
x

YeraltÕ ve yerüstü su kaynaklarÕnÕn kirlenmeden korunmasÕ sa÷lanacak
ve atÕk sularÕn arÕtÕldÕktan sonra tarÕm ve sanayide kullanÕlmasÕ teúvik
edilecektir.

x

Evsel nitelikli olmayan atÕklarÕn üretimi azaltÕlacak, atÕk türüne ve ülke
koúullarÕna uygun toplama, taúÕma, geri kazanÕm ve bertaraf sistemleri
oluúturulacaktÕr.

x

Sanayi

ve

çevre

politikalarÕnÕn

uyumu

gözetilerek

büyümenin

sürdürülebilirli÷i sa÷lanacaktÕr. Sanayide, insan sa÷lÕ÷Õna ve çevre
kurallarÕna uygun üretim yapÕlacak, sosyal sorumluluk standartlarÕnÕn
gözetilmesine önem verilecektir.
4.2.2. Ulusal Çevre Stratejisi (UÇES) (2007-2023)
UÇES 07.02.2007 tarih ve 2007/1 sayÕlÕ Yüksek Planlama Kurulu kararÕyla
onaylanarak uygulamaya girmiútir. Üretimden tüketime tüm süreçlerde çevre
korumaya özen gösterilmesi stratejinin önemli alt amaçlarÕ arasÕnda yer almaktadÕr.
UÇES’in ilkeleri arasÕnda; endüstri, tarÕm, enerji, ulaútÕrma, e÷itim gibi sektörel
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politikalarda çevre korumayla ilgili hususlarÕn dikkate alÕnmasÕ, faaliyetlerin çevrede
en az de÷iúikli÷e sebep olacak, insan sa÷lÕ÷Õna ve çevreye en az risk oluúturacak,
havayÕ en az kirletecek ve kullanÕlan ürünleri yeniden kullanÕlabilecek úekilde olmasÕ
ve do÷al kaynaklarÕn sürdürülebilir úekilde kullanÕlmasÕ yer almaktadÕr (UÇES,
2007).
4.2.3. Türkiye Sanayi PolitikasÕ (AB üyeli÷ine do÷ru)
2003 yÕlÕnda hazÕrlanan Türkiye Sanayi PolitikasÕ dokümanÕnÕn temel
hedefleri arasÕnda sanayinin; olabildi÷ince yerel kaynaklarÕ harekete geçiren, çevre
normlarÕna uygun üretim yapan, tüketici sa÷lÕ÷ÕnÕ ve tercihlerini gözeten, yüksek
nitelikli iúgücü kullanan, stratejik yönetim anlayÕúÕnÕ uygulayan, Ar-Ge’ye önem
veren, teknoloji üreten, özgün tasarÕm ve marka yaratarak uluslararasÕ pazarlarda
yerini alan bir yapÕya kavuúturulmasÕ yer almaktadÕr.
DokümanÕn sürdürülebilir geliúmenin sa÷lanmasÕ ile ilgili bölümünde sanayi
politikalarÕnÕn belirlenmesinde ve

yeni sanayi

yatÕrÕmlarÕnda

çevre

dostu

teknolojilere öncelik verilece÷i, yerel imalatçÕlarÕn bu teknolojiler konusunda
bilgilendirilerek teúvik edilece÷ine vurgu yapÕlmaktadÕr.
4.2.4. Türkiye Sanayii Stratejisi Belgesi
Türk sanayisinin rekabet edebilirli÷inin ve verimlili÷inin yükseltilerek, dünya
ihracatÕndan daha fazla pay alan, a÷ÕrlÕklÕ olarak yüksek katma de÷erli ve ileri
teknolojili ürünlerin üretildi÷i, nitelikli iúgücüne sahip ve aynÕ zamanda çevreye ve
topluma duyarlÕ bir sanayi yapÕsÕna dönüúümünü hÕzlandÕrmak amacÕyla 2011-2014
yÕllarÕnÕ kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisi hazÕrlanmÕútÕr. Stratejide “sürdürülebilir
kalkÕnma ilkeleri çerçevesinde çevre politikalarÕnÕn uygulanmasÕ sanayi stratejisinin
önemli bir parçasÕ olup, bu sürecin do÷ru geçiú stratejileri ile yönlendirilmesi büyük
önem taúÕmaktadÕr.
Stratejide yer alan baúlÕca tespitler aúa÷Õda yer almaktadÕr (Türkiye Sanayi
Stratejisi Belgesi, 2010:106):
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x

Türkiye'de üretilen ürünlerin rekabet gücünün çevreye duyarlÕ üretim
süreçlerinin kullanÕlmasÕna ba÷lÕ hale gelmesi yakÕn bir gelecekte
kaçÕnÕlmaz olacaktÕr.

x

Kimyasallar, iklim de÷iúikli÷i ve endüstriyel kirlilik alanlarÕnda
önümüzdeki dönemde yapÕlacak düzenlemelerin, sanayinin rekabet
gücüne önemli etkileri olacaktÕr.

x

Türk sanayisinin, AB sanayi alanÕnÕn bir parçasÕ haline gelmesi, AB
çevre mevzuatÕna uyumun önemini artÕrmaktadÕr. Söz konusu mevzuata
uygun üretim yapmayan úirketlerin ortak pazara eriúimi kÕsÕtlÕ kalma
tehlikesi ile karúÕ karúÕyadÕr.

Stratejide yeúil imalat hususunda:
x

Sanayi

ve

çevre

politikalarÕnÕn

uyumu

gözetilerek

büyümenin

sürdürülebilirli÷i sa÷lanacaktÕr. Sanayide, insan sa÷lÕ÷Õna ve çevre
kurallarÕna uygun üretim yapÕlacak, sosyal sorumluluk standartlarÕnÕn
gözetilmesine önem verilecektir.
x

Enerji verimlili÷inin arttÕrÕlmasÕ, hem daha az enerji ile daha çok üretim
yapÕlmasÕnÕ sa÷layaca÷Õ ve sanayi maliyetlerini düúürece÷i için, hem de
zararlÕ gazlarÕn salÕnÕmÕnÕ azaltaca÷Õ için önem arz etmektedir.

x

Düúük karbon ekonomisine ve sanayide temiz üretim süreçlerine geçiú
desteklenecek

ve

bu

konuda

bilgilendirme

faaliyetlerine

a÷ÕrlÕk

verilecektir. Bu do÷rultuda, sanayinin düzenli altyapÕ olanaklarÕ ile üretim
yapmalarÕnÕ sa÷layan üretim bölgelerine taúÕnmalarÕ teúvik edilecek, ayrÕca
sera

gazÕ

emisyonlarÕnÕn

kontrolü

sa÷lanacak,

izlenecek

ve

raporlanacaktÕr.
x

Temiz üretim ile örtüúen ve sürdürülebilir kalkÕnma, ekonomik geliúim ve
çevresel performansÕ birlikte ele alarak, iú mükemmelli÷i ile çevresel
mükemmelli÷e bir arada odaklanan, kaynaklarÕn verimli kullanÕlmasÕ ve
çevreyle uyumlu üretim prensiplerinin benimsenmesi do÷rultusunda,
kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi yoluyla iúletmelerin rekabet edebilme
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yeteneklerini artÕran eko-verimlilik programlarÕnÕn ülke genelinde
uygulanmasÕ sa÷lanacaktÕr
politikalarÕ yer almaktadÕr.
4.2.5. Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem PlanÕ
Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem PlanÕ (2011-2014),
02.05.2011 tarih ve 2011/10 sayÕlÕ Yüksek Planlama Kurulu kararÕyla onaylanarak
uygulamaya girmiútir. Makina Sektörü Strateji Belgesi sanayimizin en büyük
sektörlerinden biri olan ve bu çalÕúmada örnek sektör olarak seçilen makina
sektörünün sürdürülebilir üretim yapÕsÕna kavuúmasÕ ve rekabet üstünlü÷ünü
artÕrmasÕ amacÕyla hazÕrlanmÕútÕr.
Stratejide genel amaç “Makina Sektörünün Geliútirilmesi ve Yüksek
Teknolojili Ürünlerin ømal Edilmesinin Sa÷lanmasÕ” olarak belirlenmiútir.
Bu genel amaca yönelik, beú temel stratejik hedef tespit edilmiútir:
Hedef 1- “Katma De÷eri” ve “Marka De÷eri” yüksek makina sanayine
dönüúümü sa÷layÕcÕ hukuki düzenlemeleri ve yapÕsal tedbirleri hayata
geçirmek.
Hedef 2- Yurtiçi ve yurtdÕúÕnda sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek
ekonomisinin avantajlarÕnÕ yakalamak amacÕyla sektöre yönelik sa÷lÕklÕ
finansal çözümler sa÷lamak.
Hedef 3- Sürdürülebilir, yetkinli÷ini kazanmÕú, yüksek performansa sahip,
teknoloji odaklÕ, ö÷renmeye ve de÷iúime açÕk her düzeyde insan kayna÷Õ
sa÷lamak.
Hedef 4- Türk Makina Sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarÕnÕ ön
plana çÕkaran, yurt içinde ve dÕúÕnda etkin bir tanÕtÕm yapmak ve ihracatÕ
arttÕrmak.
Hedef 5- Global düzeyde rekabet edebilen, katma de÷eri yüksek ürünler
üretebilmek için AR-GE ve inovasyon yapmak.
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Bu hedefleri gerçekleútirirken yeúil imalatÕn unsurlarÕnÕ da içeren bazÕ
eylemler ise;
x

Ülke ekonomisi, iú güvenli÷i ve çevre açÕsÕndan önemli kazançlar
sa÷lamak amacÕyla ekonomik ömrünü tamamlamÕú ekipmanlar ve
traktörler hurdaya ayrÕlarak parkÕn yenilenmesinin teúvik edilmesi

x

Yüksek bakÕm maliyeti, üretim performansÕ düúüklü÷ü, yedek parça
teminindeki zorluklar ve yüksek fire oranlarÕ nedeniyle imalat
kayÕplarÕna yol açan ve ülkemize yeni teknolojinin giriúini engelleyen,
yerli üretimi bulunan ikinci el makinalarÕn ithalatÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ

x

Sektörde iú sa÷lÕ÷Õ ve güvenli÷i seviyesini artÕrmak, verimlili÷e ve ürün
kalitesine katkÕ sa÷lamak için makina sektörüne yönelik meslek
standartlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ

olarak özetlenebilir (Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem PlanÕ, 2011).
4.2.6. Türkiye Sürdürülebilir KalkÕnma Raporu: Gelece÷i Sahiplenmek
2012 yÕlÕnÕn Haziran ayÕnda Rio de Janerio’da toplanan Dünya Sürdürülebilir
KalkÕnma KonferansÕ’na (Rio+20) sunulan “Türkiye Sürdürülebilir KalkÕnma
Raporu: Gelece÷i Sahiplenmek” baúlÕklÕ rapor bir strateji niteli÷inde olmamakla
birlikte yeúil büyümeye atÕfta bulunan ilk resmi doküman niteli÷i taúÕdÕ÷Õ için bu
çalÕúmada ele alÕnacaktÕr.
Rapor sürdürülebilir kalkÕnmanÕn bir aracÕ olarak “yeúil büyüme” konusunda
fÕrsatlarÕ ve engelleri tespit ederek, yeúil büyümeye katkÕ verecek sektörleri ve
temalarÕ incelemektedir.
Raporda, Türkiye için yeúil büyüme imkânlarÕ ele alÕnÕrken enerji, ulaútÕrma,
tarÕm, sanayi, hizmetler sektörlerindeki fÕrsatlar incelenerek hedefler belirlenmiútir.
Raporda yer alan sanayi sektörü hedefleri aúa÷Õdaki gibidir:
x

østihdam olanaklarÕ ve piyasa de÷eri yüksek yeni ürünlerin geliútirilmesi,

x

Üretimde verimlili÷in ve sürdürülebilirli÷in sa÷lanmasÕ,
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x

Temiz

teknoloji

kullanÕmÕnÕn

baúta

KOBø’ler

olmak

üzere

yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ,
x

Sanayinin çevre duyarlÕ teknoloji de÷iúim ihtiyacÕnÕn ortaya konulmasÕ,

x

Sanayide geri dönüúüm ve kazanÕm gibi yöntemlerin kullanÕlmasÕnÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ

Bu hedeflere ulaúmak ve yeúil büyümeye katkÕ sa÷lamak üzere ;
x

Mevcut

teknolojilerin

yenilenmesine

yönelik

teúvik

unsurlarÕ

geliútirilecek, Ar-Ge ve yenilikçili÷e dayalÕ geliúme desteklenecektir.
x

Çevre üzerinde baskÕ oluúturan sanayi dallarÕndaki yeúil büyüme
fÕrsatlarÕnÕ harekete geçirmek üzere caydÕrÕcÕ ve özendirici mali tedbirler
ile etkin denetim ve izleme sistemlerinden faydalanÕlacaktÕr.

x

Üretim süreçlerinde baúta su ve enerji olmak üzere kaynak verimlili÷ini
sa÷layacak

úekilde

temiz

üretimin

yaygÕnlaútÕrÕlmasÕna

yönelik

bilinçlendirme faaliyetleri ve danÕúmanlÕk hizmetleri güçlendirilecektir.
x

Sanayiden kaynaklanan çevre kirlili÷inin önlenmesi ve/veya azaltÕlmasÕ
için her türlü atÕ÷Õn yönetilmesi (azaltÕm, geri kazanÕm ve yeniden
kullanÕm) ile sürdürülebilir bir üretim yapÕsÕ geliútirilecektir.

Raporda sanayi alt sektörlerinden bazÕlarÕ (beyaz eúya, elektronik, otomotiv,
demir-çelik, makina sektörleri) için yeúil büyüme yaklaúÕmÕ do÷rultusunda alÕnacak
önlemler de belirlenmiútir. Bu kapsamda makina sanayine yönelik olarak:
“Türkiye makina sektöründeki altyapÕsÕnÕ, yeúil büyümeye hizmet eden ana
ve yan ürünlerin üretilmesi için kullanmakta kararlÕdÕr” tespiti yapÕlmÕútÕr.
Bu çerçevede; katma de÷eri yüksek ve marka de÷eri olan yeúil ürünler için
altyapÕnÕn desteklenmesi ve sürdürülebilir üretim kriterlerine uygun kaliteli, güvenilir
ve verimli ürünlerin tasarlanmasÕ ve ticarileútirilmesi hedeflenmekte olup, hedeflerin
gerçekleútirilmesi için de;
x

KOBø’lere ürün geliútirme, teknolojik dönüúüm, yenilik, enerji
verimlili÷i, atÕk azaltÕmÕ, geri kazanÕm ve yeniden kullanÕm konularÕnda
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Ar-Ge, e÷itim ve finansman deste÷i sa÷lanmasÕ ve pazarlama konusunda
rehberlik hizmeti verilmesi,
x

Yeúil büyüme amaçlÕ finansman kaynaklarÕnÕn, çevreye duyarlÕ
ekonomik büyümeyi sa÷layacak yeni iú alanlarÕnda istihdam oluúturmak,
Ar-Ge ve yenili÷i desteklemek amacÕyla kullandÕrÕlmasÕ önerilmektedir.
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5. TÜRKøYE MAKøNA øMALAT SANAYøøNDE YEùøL øMALATIN
UYGULANABøLøRLøöø
Bu bölümün amacÕ, Rio’da gerçekleútirilen Rio+20 Birleúmiú Milletler
Dünya Sürdürülebilir KalkÕnma zirvesine sunulan ülkemiz raporunda belirtildi÷i
üzere yeúil büyüme alanÕnda ülkemiz için öncelikli sektörlerden biri olarak belirlenen
makina sektörünün rekabet úansÕnÕ koruyabilecek bir yeúil imalata geçebilmesi için
ve bu alanda geliútirilecek politikalara temel teúkil etmek üzere sektörün yeúil imalat
potansiyelini ortaya koyabilmektir. Bu kapsamda önce sektörün üretim girdileri
incelenmiútir. Daha sonra ABD’de yapÕlan bir Enerji Ayakizi çalÕúmasÕndan
yararlanÕlarak makina sanayimizin 2013-2023 dönemi için enerji kaybÕnÕn maliyeti
tahmin edilmiútir. AyrÕca anket çalÕúmasÕ uygulanarak makina imalat sanayindeki
yeúil imalat uygulamalarÕ ve bunlarÕn sektörün rekabet gücüne etkileri araútÕrÕlmÕútÕr.
5.1. Sektörde Yeúil ømalat Potansiyeli
Makina imalat sanayinin yeúil imalat potansiyelinin belirlenmesinde önemli
faktörlerden biri, sektörün kullandÕ÷Õ girdilere iliúkin bilgilerin analizidir. Makina
imalat sanayii çok farklÕ alt sektörlerden oluútu÷u için ürün bazÕnda kullanÕlan girdi
alt sektörüne göre farklÕlaúabilmektedir. Bu nedenle bu bölümde sektörün kullandÕ÷Õ
girdiler üretim süreçlerine göre de÷il, girdi çÕktÕ tablolarÕ analiz edilerek toplam
olarak irdelenmiútir.”
Girdi çÕktÕ tablosuna göre 2002 yÕlÕnda makina sanayinin üretimi esnasÕnda
kullandÕ÷Õ girdilerin yüzde 21’i (1998’de yüzde 19’u) ana metal sanayi olan metal
eúyalardan oluúmaktadÕr. Makina sanayinin kendisi de üretimin önemli bir girdisini
teúkil etmektedir (1998 ve 2002’de yüzde 11). Di÷er önemli bir girdi ise kimyasal
maddelerdir. 1998’de üretimin yüzde 0,5’i kimyasal tüketimi iken 2002’de bu oran
yüzde 2,3’e yükselmiútir. Enerji kullanÕmÕ (kok kömürü, rafine edilmiú petrol
ürünleri ve nükleer yakÕt, elektrik, gaz, buhar ve sÕcak su) ise üretimin 1998 ve 2002’
de yüzde 1,9’udur. Bu oranlar vergiler dâhil üretim de÷eri esas alÕnarak
hesaplanmÕútÕr. Bunlardan arÕtÕldÕ÷Õnda üretimdeki girdi paylarÕ 2002 yÕlÕ için ana
metalde yüzde 34’e,

makina sanayinde yüzde 18’e, kimyasallarda yüzde 3,8’e,

enerjide ise yüzde 3,1’e yükselmiútir (Tablo 5.1). Son girdi-çÕktÕ tablosundan bu
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yana 10 seneyi aúkÕn bir zaman geçti÷i için kullanÕlan teknoloji katsayÕlarÕnda önemli
de÷iúmeler beklenebilir. Teknolojik geliúmeye paralel olarak kullanÕlan girdilerin
de÷iúmesi muhtemeldir. Nitekim 1998-2002 yÕllarÕnda kimyasal madde kullanÕmÕnda
önemli de÷iúme olmuútur. Ancak baúka veri olmadÕ÷Õndan bu veriler kullanÕlabilir.
Makina imalat sanayii büyük ölçüde ana metal, kimyasal ve enerji kullandÕ÷Õ
için yeúil imalatÕn uygulanabilece÷i önemli bir sektördür. Bu nedenle sektörde
kaynak etkinli÷i, az atÕk üretimi, daha az tehlikeli madde kullanÕmÕ, enerji tasarrufu
önem kazanmaktadÕr. AyrÕca üretiminin yüzde 50’si ana metal ve makina girdisine
ba÷lÕ olunca hurda kullanÕmÕ (geri kazanÕm, yeniden üretim) önemli bir unsur haline
gelmektedir. Makina imalatÕ esnasÕnda enerji tüketimi çok fazla olmasa da kullandÕ÷Õ
metal eúyanÕn üretimi ve metallerin çÕkarÕmÕ sÕrasÕnda kullanÕlan enerji dikkate
alÕndÕ÷Õnda dolaylÕ enerji tüketimi de önem kazanmaktadÕr.
Tablo 5.1. Girdi ÇÕktÕ TablolarÕna göre Makina ømalat Sanayiine Girdi Veren
Önemli Sektörler
(yüzde)
1998
18,78
Ana metal sanayii
0,54
Ana kimyasal maddeler, sentetik kauçuk ve plastik
hammadde imalatÕ
11,1
Baúka yerde sÕnÕflandÕrÕlmamÕú makina ve teçhizat imalatÕ
0,56
Kok kömürü, rafine edilmiú petrol ürünleri ve nükleer yakÕt
imalatÕ
1,26
Elektrik, gaz, buhar ve sÕcak su üretimi ve da÷ÕtÕmÕ
0,48
AraútÕrma ve geliútirme hizmetleri
10,72
ÇalÕúanlara yapÕlan ödemeler
0,15
Suyun toplanmasÕ, arÕtÕlmasÕ ve da÷ÕtÕlmasÕ
43,59
Toplam
Kaynak: Girdi-çÕktÕ tablolarÕndan yararlanÕlarak yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.
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2002
21,23
2,33
10,94
0,36
1,54
0,82
15,17
0,08
52,47

5.2. Enerji ve Karbon Ayakizi Modelleri
ømalat sanayilerinde enerji arz ve akÕúÕnÕ göstererek enerji sistemlerinin enerji
tasarrufu fÕrsatlarÕnÕ belirleyebilmek amacÕyla “enerji ayakizi modeli” geliútirilmiútir.
Enerji ayakizleri bir sanayi boyunca enerji kullanÕmÕ ve kayÕplarÕnÕn ortalama bir
resmini çizmektedir. Enerji ayakizleri aracÕlÕ÷Õyla verimsizliklere ba÷lÕ göreceli
kayÕplarÕn yanÕ sÕra enerji yo÷unlu÷unun kaynaklarÕ de÷erlendirilmeye baúlanabilir.
Bunlar kimyasal reaktörler, çelik fÕrÕnlarÕ, cam eriticileri, parçalarÕn döküm, kaynak
ve dövülmesi, yo÷unlaútÕrÕcÕlar, damÕtma kolonlarÕ ve bunun gibi sanayiye özgü
süreçlerde kullanÕlan enerjiyi hesaplamada bir referans sa÷lamaktadÕrlar.
Arz tarafÕnda ayakizleri; satÕn alÕnan enerji, imalat sahasÕnda üretilen enerji
(hem elektrik hem de yakÕtlarÕn yan ürünleri) ve üretim sonrasÕ yerel enerji
da÷ÕtÕcÕlarÕna aktarÕlan fazla elektrik (enerji ihracatÕ) hakkÕnda ayrÕntÕlar sunmaktadÕr.
Talep tarafÕnda ayakizleri; tipik bir tesis içinde merkezi kazanlardan süreç
ÕsÕtÕcÕlarÕna

ve

motorlara

kadar

enerjinin

nerede

ve

nasÕl

kullanÕldÕ÷ÕnÕ

açÕklamaktadÕr. AyrÕca tesis sÕnÕrlarÕnÕn hem içinde hem de dÕúÕnda ekipman ve
da÷ÕtÕm sistemlerindeki verimsizliklere ba÷lÕ olarak enerji kayÕplarÕnÕn nerede
oldu÷unu tanÕmlamaktadÕr. Verimlili÷i artÕrmak ve en iyi enerji yönetimi
uygulamalarÕ ve iyileútirilmiú enerji sistemleri aracÕlÕ÷Õyla enerji tüketimini
düúürmek için mevcut fÕrsatlarÕ belirten kayÕplar kritik öneme sahiptir.
Enerji tesise ulaútÕ÷Õnda (ùekil 5.1’de yeúil alanla gösterilmektedir) ya bir
merkezi enerji sistemine (örn. buhar tesisi, güç üretimi, kojenerasyon) akmakta ya da
do÷rudan kullanÕm için hemen da÷ÕtÕlmaktadÕr. YakÕtlar ve güç (kesikli çizgi ile
sÕnÕrlÕ mavi ile gösterilen alan) genellikle enerji dönüútürme ekipmanÕna
yönlendirilir. Dönüútürülen enerji süreçlere ve birim iúlemlerine giderek hammadde
ve ara mamullerin nihai ürünlere dönüúümünü sa÷lar. Enerji kayÕplarÕ enerji arz ve
da÷ÕtÕm sisteminin tümü boyunca oluúmaktadÕr (ùekil 5.1.’deki dalgalÕ kÕrmÕzÕ
oklarla gösterilmektedir) (Energetics, 2004:2).
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ùekil 5.1. Enerji Ayakizi

Kaynak: Energetics, 2004:2.

Endüstriyel iúleme süreci içerisinde enerji arzÕndan kayÕplarÕn basitleútirilmiú
bir akÕúÕ ùekil 5.2’de gösterilmektedir. Enerji, güç üretimi ve buhar sistemlerinde
hem üretim alanÕ dÕúÕnda hem de tesis sÕnÕrlarÕ içinde imalat sahasÕnda ekipman
verimsizlikleri ve mekanik ve ÕsÕl sÕnÕrlamalar nedeniyle kaybedilmektedir. Enerji
tesise ve tesis sÕnÕrlarÕ içinde enerjiyi taúÕyan da÷ÕtÕm ve iletim sistemlerinde
kaybedilmektedir.
ùekil 5.2. Enerji KayÕplarÕnÕn Basitleútirilmiú AkÕúÕ

Kaynak: Energetics, 2004:3
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KayÕplar enerji dönüútürme sistemlerinde (örn. ÕsÕ eúanjörlerinde, süreç
ÕsÕtÕcÕlarÕnda, pompalarda, motorlarda) de olmaktadÕr. BazÕ durumlarda ÕsÕ üreten
süreçler ÕsÕ da÷Õtma tertibatÕna optimal olarak yakÕn bir yerde konumlandÕrÕlmamÕútÕr
ve artan enerjiyi geri kazanmak ekonomik olarak elveriúsizdir. BazÕ kesikli süreçlerle
enerji, yo÷un saatlerin dÕúÕnda depolanamadÕ÷Õ için kaybedilmektedir. Enerji atÕk
ÕsÕnÕn geri kazanÕlamadÕ÷Õ ve yakÕt de÷eri olan atÕk yan ürünlerin kullanÕma
geçirilemedi÷i süreçlerin hepsinde kaybedilmektedir. BazÕ ekipmanlar için enerji
faktörleri Tablo 5.2’de verilmektedir:
Tablo 5.2. BazÕ Ekipmanlar için Enerji Faktörleri
Enerji
Sistemi
Buhar
sistemleri
Güç üretimi

Enerji KayÕp Yüzdesi

Kazanlar: %20; Buhar hatlarÕ ve kapanlarÕ: %20;
Buhar da÷ÕtÕmÕ/ÕsÕ eúanjörleri: %15
Kombine güç ve ÕsÕ: %24 (4500 Btu/kWh)
Konvansiyonel güç: %45 (6200 Btu/kWh)
Enerji
YakÕt ve elektrik da÷ÕtÕm hatlarÕ ve borularÕ (buhar
da÷ÕtÕmÕ
haricinde): %3
Enerji
Süreç ÕsÕtÕcÕlarÕ: %15; So÷utma sistemleri: %10;
dönüúümü
Üretim sahasÕ ulaútÕrma sistemleri: %50;
Elektrolitik hücreler: % 15; Di÷er: %10
Motor
Pompalar: %40; Fanlar: %40; BasÕnçlÕ hava: %80; So÷utma:
sistemleri
%5; Malzeme taúÕma: %5;
Malzeme iúleme (aúÕndÕrÕcÕlar): %90; Motor sargÕlarÕ: %5
Kaynak: Energetics, 2004:5
Kazan kayÕplarÕ kazan verimsizli÷ine ba÷lÕ olarak kaybedilen enerjiyi temsil
etmektedir. Uygulamada kazan etkinli÷i minimum yüzde 55-60 ile maksimum yüzde
90 arasÕnda de÷iúebilir. KazanÕn yaúÕ, bakÕm uygulamalarÕ ve yakÕt tipi belirleyici
faktörlerdir. Güç üretimi kayÕplarÕ kojenerasyon (hem buhar hem elektrik üreten
sistemler) kullanÕlÕp kullanÕlmadÕ÷Õna ba÷lÕ olarak de÷iúiklik gösterir. Daha büyük
kayÕplarÕn buhar hatlarÕndan (yüzde 20), küçük kayÕplarÕn di÷er yakÕt iletim
hatlarÕndan (yüzde 3) ve elektrik iletim hatlarÕndan (yüzde 3) kaynaklandÕ÷Õ
varsayÕlmaktadÕr (Energetics, 2004:3).
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5.3. Enerji Modeli YaklaúÕmÕ
ABD imalat sanayisinin enerji kullanÕmÕ ve karbon ayakizi çalÕúmasÕ
yapÕlarak sektörlere özgü enerji kullanÕmÕ, kaybÕ ve iliúkili karbon emisyonlarÕnÕ
detaylandÕran analitik bir model oluúturulmuútur. Her dört yÕlda bir EIA (Amerikan
Enerji Bilgi ødaresi) tarafÕndan yürütülen ve 15.500 Amerikan imalat kuruluúunu
kapsayan ømalat Enerji Tüketim Anketi (Manufacturing Energy Consumption
Survey-MECS) esas alÕnarak ve bazÕ varsayÕmlar kullanÕlarak enerji kayÕplarÕ tahmin
edilmiútir. Energetics tarafÕndan EIA için geliútirilen enerji ayakizi modeli imalat
sanayinin yüzde 94’ünü oluúturan 15 sektörü kapsamaktadÕr (Brueske ve Lorenz,
2012:6).
Tablo 5.3. ABD’de Sektörel Birincil Enerji KullanÕmlarÕ ve Saha øçi Enerji
KullanÕmÕ (2006)
ømalat Sanayi Sektörleri

Birincil
Enerji
KullanÕmÕ,
TBtu

Kimya
A÷aç ve orman ürünleri
Petrol rafinerisi
GÕda ve içecek
Demir-çelik
UlaútÕrma ekipmanlarÕ
Plastik ve ürünleri
øúlenmiú metaller
Alüminyum
Bilgisayarlar ve elektronik
Tekstil
Çimento
Cam ve cam ürünleri
Makina imalatÕ
Döküm
ømalat Sanayii Toplam

4.519
3.553
3.546
1.935
1.481
904
729
706
603
527
472
471
466
444
281
21.972

ABD ømalat
Sanayii Birincil
Enerji
KullanÕmÕ
Yüzdesi (%)
21
16
16
9
7
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
100

ømalat
SahasÕndaki
Enerji
KullanÕmÕ,
TBtu
3.195
2.799
3.231
1.295
1.043
480
336
397
273
228
265
382
330
204
158
15.494

ømalat
SahasÕndaki
Enerji
KullanÕmÕnÕn
Yüzdesi (%)
71
79
91
67
70
53
46
56
45
43
56
81
71
46
56
71

Kaynak: Brueske ve Lorenz, 2012:8.

Tablo 5.3’te ABD’de her sektör için birincil enerji kullanÕmlarÕ ve saha içi
enerji kullanÕmÕ yer almaktadÕr. Görülece÷i üzere ABD imalat sanayii 2006 yÕlÕnda
21.972 TBtu (Trillion British Thermal Units- Trilyon øngiliz IsÕ Birimi) enerji
tüketmiútir.

Ancak

bunun

yüzde

29’u

daha
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imalat

aúamasÕna

girmeden

kaybedilmiútir. Kimya sanayii en büyük birincil enerji tüketicisi olup orman ürünleri
ve petrol rafinerisi tarafÕndan izlenmektedir. Yüksek enerji tüketilen ilk 3 sÕradaki
sanayide hammaddeleri dönüútürmek için kullanÕlan temel süreçler yüksek sÕcaklÕk
ve basÕnçlarla karakterize olmaktadÕr. AyrÕca çeúitli nedenlerle temel süreçlerinin
enerji verimlili÷i optimumun altÕndadÕr. Her sektör için saha dÕúÕ enerji kayÕplarÕ
Tablo 5.4’te sunulmaktadÕr.
Tablo 5.4. ABD ømalat Sanayiinde Üretim SahasÕ DÕúÕ Enerji KayÕplarÕ (2006)
TBtu
Bilgisayarlar ve elektronik
Alüminyum
Makina imalatÕ
Plastik ve ürünleri
UlaútÕrma ekipmanlarÕ
Tekstil
øúlenmiú metaller
Döküm
GÕda ve içecek
Demir-çelik
Kimya
Cam ve cam Ürünleri
A÷aç ve orman ürünleri
Çimento
Petrol rafinerisi
ømalat Sanayii Toplam
Kaynak: Energetics,2012:17.

298
330
240
393
425
206
310
123
639
439
1.319
136
761
89
316
6.478

KullanÕlan
enerjiye oranÕ
(%)
56,7
54,7
54,1
53,9
46,9
43,9
43,8
43,8
33,1
29,6
29,3
29,2
21,2
18,9
8,9
29,5

SÕrasÕ
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14

Tablo 5.3 ve 5.4 birlikte incelendi÷inde ABD’de makina sanayiinin enerji
kullanÕmÕnÕn imalat sanayi toplam enerji kullanÕmÕnÕn yüzde 2’sini oluúturmasÕna
karúÕn, saha dÕúÕ kayÕplar incelendi÷inde yüzde 54,1 enerji kayÕp oranÕ ile 15 sektör
arasÕnda 3.sÕrada yer aldÕ÷Õ görülmektedir. AynÕ çalÕúmada makina sektörünün enerji
ve karbon ayakizi aúa÷Õdaki úekillerde açÕklanmaktadÕr.
ùekil 5.3’te makina sektörüne ait üretim sahasÕ içi ve dÕúÕndaki enerji ve
karbon ayakizi verilirken, ùekil 6.4’te üretim sahasÕ içinde (üretim süreci ve tesis içi)
enerji kullanÕmlarÕ ve karbon ayakizi verilmektedir.
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Kaynak: Energetics, 2012:171.
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ùekil 5.3. Makina Sektörü Üretim SahasÕ øçi ve DÕúÕ Enerji ve Karbon Ayakizi
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Kaynak: Energetics,2012:172.
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ùekil 5.4. Makina Sektörü Üretim SahasÕ øçi Enerji ve Karbon Ayakizi

ùekil 5.4 incelendi÷inde 2006 yÕlÕnda ABD’de makina imalat sanayi için
üretim sahasÕ içinde kullanÕlan enerjinin hangi süreçlerde ne miktarda kullanÕldÕ÷Õ ve
Tablo 5.5’te de ne oranda kaybedildi÷i özetlenmektedir. Buna göre tesis içi enerji
üretim sisteminde yüzde 23,1, üretim süreci esnasÕnda yüzde 49,5 ve üretim süreci
haricinde yüzde 42,9 oranÕnda enerji kaybÕ oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Üretim sahasÕ
içindeki toplam enerji kaybÕ ise yüzde 43,6’dÕr. Toplam kayÕp içindeki en büyük pay
ise üretim süreci esnasÕndaki kayÕptÕr.
Tablo 5.5. ABD Makina ømalat Sanayii Üretim SahasÕ øçi Enerji KayÕplarÕ
(2006)

1. Enerji üretim sistemi
1.a.Konvansiyonel kazanlar
1.b. Kombine ÕsÕ güç
2. Üretim sürecinde kullanÕlan enerji
2.a.IsÕtma
2.b.So÷utma
2.c.Di÷er
2.d.Tahrik sistemleri
2.d.1.Pompalar
2.d.2 Fanlar
2.d.3. BasÕnçlÕ hava
2.d.4. Malzeme taúÕma
2.d.5.Malzeme iúleme
2.d.6.Di÷er sistemler
3.Üretim süreci haricindeki enerji
3.a. Tesis HVAC
3.b. Tesis aydÕnlatma
3.c. Di÷er tesis destek
3.d. Saha içi taúÕma
3.e. Di÷er
Toplam*

Talep

KayÕp

(TBtu)

(TBtu)

26
18
8
103
37
3
7
56
11
8
9
6
19
3
91
64
16
5
2
4
220

KayÕp
oranÕ (%)
6
3
3
51
14
1
1
35

23,1
16,7
37,5
49,5
37,8
33,3
14,3
62,5

Toplam
kayÕp
içindeki
pay (%)
6,3
3,1
3,1
53,1
14,6
1,0
1,0
36,5

39
23
14
1
1
0
96

42,9
35,9
87,5
20,0
50,0
0,0
43,6

40,6
24,0
14,6
1,0
1,0
0,0
100,0

* Tesise giren ve tesis içinde üretilen enerji toplamÕ
Kaynak: Brueske ve Lorenz (2012)’den yararlanÕlarak yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.
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5.4. Türkiye Makine ømalat Sanayii için Enerji Tasarruf Potansiyeli
Projeksiyonu
ABD’de yapÕlan makina imalat sanayi enerji ayakizi hesaplamalarÕndan
yararlanÕlarak, bu çalÕúmada Türkiye için benzer bir analiz 2013-2023 dönemi için
yapÕlmÕútÕr. Bunun için öncelikle sektörün üretim de÷eri tahmin edilmiútir. Bu
konuda 2023 Türkiye øhracat Stratejisi çalÕúmasÕnda sektör için belirlenen ihracat
hedefi olan 100 milyar dolar esas alÕnmÕútÕr. AyrÕca 60 ve 80 milyar dolarlÕk iki farklÕ
senaryo da irdelenmiútir. Sektörün ithalat ve talebin yÕllar içerisinde de÷iúimi
incelendi÷inde (Tablo 3.10) her iki de÷iúken için de yaklaúÕk yüzde 9 artÕú oranÕ
görülmekte olup, tahmin döneminde de bu oran sabit alÕnarak sektör ihracat hedefleri
için gerekli olan üretim tahminleri yapÕlmÕútÕr (Tablo 5.6).
Daha sonra girdi çÕktÕ tablosunda makina imalat sanayinin üretimi içinde
enerji kullanÕmÕ için ayrÕlan pay (yüzde 1,9) sabit alÕnarak 2013-2023 döneminde
sektörün üretim de÷eri içinde enerjinin maliyeti hesaplanmÕútÕr. Tablo 1.1.’den de
görülece÷i üzere bu de÷er, makina sektöründe üretim girdi maliyeti içinde enerji
maliyetinin dünya ortalamasÕ olan yüzde 2 de÷eri ile paraleldir. Girdi çÕktÕ
tablosundaki veriler, sektörün toplam enerji girdisini göstermektedir. Bu nedenle
ABD’de makina imalat sanayi için üretim sahasÕ içindeki toplam enerji kaybÕ olan
yüzde 43,6 de÷erinin Türkiye için de geçerli oldu÷u varsayÕmÕyla enerji kaybÕnÕn
maliyeti hesaplanmÕútÕr (Tablo 5.7).
Tablo 5.7.’den görülece÷i üzere 2013-2023 döneminde makina sanayiinin
enerji kayÕp maliyeti toplam 4,9 ila 6,1 milyar dolara ulaúacaktÕr. Bir baúka deyiúle
sektörün bu dönemde 4,9 ila 6,1 milyar dolar enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur.
Toplam üretimin yüzde 0,8’i tasarruf edilebilecektir. Bu kaybÕn yarÕsÕndan fazlasÕnÕn
üretim faaliyeti esnasÕnda ve büyük ölçüde de tahrik sistemlerinden kaynaklandÕ÷Õ
dikkate alÕndÕ÷Õnda bu alanda enerji verimli ekipman (motor, pompa, fan vb.)
kullanÕmÕnÕn önemi ortaya çÕkmaktadÕr. Bu ekipmanlara yapÕlacak küçük yatÕrÕmlar
önemli tasarruf imkanlarÕ sunacaktÕr. Örne÷in 3.3.7 bölümünde de÷inildi÷i üzere
UNIDO Eko-verimlilik ProgramÕ kapsamÕnda Makina sanayiindeki bir firmada pilot
uygulama ile 30,2 bin dolar yatÕrÕmla yÕlda 5,2 bin dolar tasarruf sa÷lanmÕútÕr.
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øthalat

Üretim
35.978
39.216
42.745
46.592
50.785
55.356
60.338
65.768
71.687
78.139
85.172

Talep

60 milyar dolar ihracat hedefi

13.741
22.545
27.173
2013
15.923
24.574
30.564
2014
18.452
26.786
34.411
2015
21.382
29.197
38.777
2016
24.778
31.824
43.739
2017
28.713
34.689
49.380
2018
33.273
37.811
55.801
2019
38.557
41.214
63.112
2020
44.681
44.923
71.446
2021
51.777
48.966
80.950
2022
60.000
53.373
91.799
2023
Kaynak: Yazar tarafÕndan hesaplanmÕútÕr.

øhracat

Tahminleri

27.537
31.419
35.917
41.136
47.200
54.259
62.485
72.086
83.304
96.428
111.799

Üretim
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22.545
24.574
26.786
29.197
31.824
34.689
37.811
41.214
44.923
48.966
53.373

øthalat
35.978
39.216
42.745
46.592
50.785
55.356
60.338
65.768
71.687
78.139
85.172

Talep

80 milyar dolar ihracat hedefi

14.105
16.778
19.958
23.740
28.240
33.592
39.958
47.531
56.539
67.254
80.000

øhracat
14.395
17.476
21.216
25.756
31.267
37.959
46.082
55.943
67.915
82.449
100.093

øhracat
22.545
24.574
26.786
29.197
31.824
34.689
37.811
41.214
44.923
48.966
53.373

øthalat

27.827
32.117
37.174
43.151
50.228
58.626
68.609
80.498
94.680
111.622
131.892

Üretim

35.978
39.216
42.745
46.592
50.785
55.356
60.338
65.768
71.687
78.139
85.172

Talep

100 milyar dolar ihracat hedefi

(bin dolar)

Tablo 5.6. 2013-2023 Dönemi için Türkiye Makina ømalat Sanayiinin FarklÕ øhracat SenaryolarÕna göre øthalat, Üretim ve Talep
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27.173
30.564
34.411
38.777
43.739
49.380
55.801
63.112
71.446
80.950
91.799
587.152

Üretim
de÷eri

516
581
654
737
831
938
1.060
1.199
1.357
1.538
1.744
11.156

Enerji girdisi

Kaynak: Yazar tarafÕndan hesaplanmÕútÕr.

Toplam

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

YÕllar

60 milyar dolar ihracat hedefi

225
253
285
321
362
409
462
523
592
671
760
4.864

Enerji
kayÕplarÕ

Girdisi ve Enerji KayÕplarÕ

27.537
31.419
35.917
41.136
47.200
54.259
62.485
72.086
83.304
96.428
111.799
663.570

Üretim
de÷eri
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523
597
682
782
897
1.031
1.187
1.370
1.583
1.832
2.124
12.608

Enerji girdisi

80 milyar dolar ihracat hedefi

228
260
298
341
391
449
518
597
690
799
926
5.497

Enerji
kayÕplarÕ

27.827
32.117
37.174
43.151
50.228
58.626
68.609
80.498
94.680
111.622
131.892
736.425

Üretim
de÷eri

529
610
706
820
954
1.114
1.304
1.529
1.799
2.121
2.506
13.992

Enerji girdisi

100 milyar dolar ihracat hedefi

231
266
308
357
416
486
568
667
784
925
1.093
6.101

Enerji
kayÕplarÕ

(bin dolar)

Tablo 5.7. 2013-2023 Dönemi için Türkiye Makina ømalat Sanayiinin FarklÕ øhracat SenaryolarÕ øçin Üretim De÷eri, Enerji

5.5. Makina ømalat Sanayi Yeúil ømalat Anket UygulamasÕ
Makina imalat sanayinde iúletmelerin yeúil imalat konusunda duyarlÕlÕk ve
farkÕndalÕk düzeylerini tespit etmek ve bu çerçevede gerçekleútirdikleri çalÕúma ve
projeleri belirlemek amacÕyla anket uygulamasÕ gerçekleútirilmiú olup, çalÕúmanÕn bu
bölümünde bahse konu anket sonuçlarÕ analiz edilecektir.
Ülkemizde makina sektöründe yaklaúÕk 13.000 firma faaliyet gösterirken
bunlarÕn yaklaúÕk yüzde 90'Õ 1-19 kiúi çalÕútÕran küçük ölçekli aile úirketleridir.
BunlarÕn finansman sÕkÕntÕsÕ ve teknoloji geliútirme kapasitelerinin yetersizli÷i yeúil
imalat hususunda uygulamada bulunmalarÕ önünde engel teúkil edebilecektir. Bu
nedenle çalÕúmada sektörde

yeúil

imalatÕn

gerçekleútirilmesinde

öncü rol

oynayabilecekleri düúünülen 50’den fazla çalÕúan istihdam eden firmalara alt
sektörlerin temsiliyeti de dikkate alÕnacak úekilde anket uygulanmÕútÕr. AyrÕca
Makina ømalatçÕlarÕ Birli÷i (MøB), øú MakinalarÕ Derne÷i (øMDER), Pompa
Sanayicileri Derne÷i (POMDER), TarÕm MakinalarÕ Birli÷i (TARMAKBøR),
Türkiye Döküm Sanayicileri Derne÷i

(TÜDOKSAD), TOBB Makina Sektör

Meclisi, Makina Mühendisleri OdasÕ (MMO), AkÕúkan Gücü Derne÷i (AKDER),
Kocaeli Makina OSB ve ilgili kamu kurumlarÕ da uygulamaya dâhil edilmiútir.
Anket de÷erlendirme aúamasÕnda sektör temsilcileri, e÷er bir alt sektörü
temsil ediyorlarsa ilgili grup içinde, aksi halde genel grup içerisinde de÷erlendirmeye
tabi tutulmuútur. Anket, yeúil imalat uygulamalarÕ ve bunlarÕn rekabet üzerindeki
etkisini irdeleyen iki bölümden oluúmaktadÕr. ølk bölümde “enerji ve iklim”,
“malzeme etkinli÷i”, “ürün ve hizmet tasarÕmÕ”, “ulaútÕrma ve lojistik”, “çalÕúan
katÕlÕmÕ” ve “teknolojik geliúim” baúlÕklarÕ altÕnda toplam 24 soru, rekabet etkisi ile
ilgili ikinci bölümde ise 6 soru yer almaktadÕr. Anket Ek 2’de sunulmaktadÕr. Tablo
5.8’de ankete katÕlÕm durumu yer almaktadÕr.
Tablo 5.8. Ankete KatÕlÕm Durumu
2009 yÕlÕ 50+ firma sayÕsÕ (TÜøK)
Anket gönderilen firma sayÕsÕ
Ankete geri dönen firma sayÕsÕ
Anket uygulanan sektör temsilcileri

372
280
63
10
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ÇalÕúmada test istatisti÷i olarak, Sosyal Bilimler için østatistik Paketi
(Statistical Package for Social Sciences-SPSS) istatistik paket programÕndaki
güvenilirlik analizi, frekans da÷ÕlÕmÕ ve parametrik olmayan verilere iliúkin test
istatistikleri tekniklerinden faydalanÕlmÕútÕr. Elde edilen bulgular, araútÕrmanÕn
amacÕna uygun olarak tablolar halinde ayrÕ baúlÕklar altÕnda sunulmuú olup, bu
çerçevede yorumlanmÕútÕr.
KatÕlÕmcÕlarÕn alt sektörlere ve illere göre da÷ÕlÕmÕ
Ankete cevap verenlerin makina sanayinin önemli alt sektörlerine göre
da÷ÕlÕmÕ Grafik 5.1’de, illere göre da÷ÕlÕmÕ ise Tablo 5.8’de sunulmaktadÕr.
KatÕlÕmcÕlar hem alt sektörleri, hem de makina imalat sanayinin yo÷unlaútÕ÷Õ illeri
temsil etmektedir.
Grafik 5.1’den görülece÷i üzere katÕlÕmcÕlarÕn büyük bir kÕsmÕ genel amaçlÕ
makinalarÕn ve genel amaçlÕ di÷er makinalarÕn imalatÕnda yo÷unlaúmaktadÕr. Tablo
5.9’da makina imalat sanayinde 50 ve üstü çalÕúan istihdam eden iúletmelerin
sÕrasÕyla Ankara, østanbul, øzmir, Bursa, Konya ve Kocaeli’nde yo÷unlaútÕklarÕ
görülmekte olup, ankete geri dönüú yapan iúletmelerin illere göre da÷ÕlÕmÕ buna
paralel olmuútur.
Grafik 5.1. KatÕlÕmcÕlarÕn Alt Sektörlere Göre Da÷ÕlÕmÕ
28.4 Metal iúleme
makineleri ve
takÕm tezgahlarÕ
imalatÕ
%3
28.3 TarÕm ve
ormancÕlÕk
makinelerinin
imalatÕ
%9

28.5 Di÷er özel
amaçlÕ
makinelerin
imalatÕ
%18

Di÷er
%9

28.2 Genel
amaçlÕ di÷er
makinelerin
imalatÕ
%36
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28.1 Genel
amaçlÕ
makinelerin
imalatÕ
%25

Tablo 5.9. KatÕlÕmcÕlarÕn øllere göre Da÷ÕlÕmÕ
øller
Ankara
østanbul
øzmir
Bursa
Konya
Kocaeli
Tekirda÷
AydÕn
BalÕkesir
Çorum
Eskiúehir
Manisa
Kayseri
Antalya
Bilecik
Bolu
Burdur
Toplam

50+ istihdam
eden iúletme
sayÕsÕ
51
50
38
33
32
22
10
9
8
8
8
8
6
3
2
1
1
283

OranÕ
(Yüzde)

Ankete Dönüú
SayÕsÕ

18,0
17,7
13,4
11,7
11,3
7,8
3,5
3,2
2,8
2,8
2,8
2,8
2,1
1,1
0,7
0,4
0,4
100

18
11
3
7
7
4
1
4
2
5
4
2
1
1
1
1
1
73

OranÕ
(Yüzde)
24,7
15,1
4,1
9,6
9,6
5,5
1,4
5,5
2,7
6,8
5,5
2,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
100

KatÕlÕmcÕlar yeúil imalat uygulamalarÕna yönelik olan birinci bölüm sorularÕnÕ
- 1: Herhangi bir çalÕúma bulunmamaktadÕr;
- 2: TasarÕm aúamasÕndadÕr;
- 3: BazÕ çalÕúmalar baúlamÕútÕr;
- 4: Bu alanda büyük bir ivme bulunmaktadÕr;
- 5: Bu alanda etkin çalÕúÕlmaktadÕr
seçeneklerinden birini seçerek cevaplandÕrmÕúlardÕr.
KatÕlÕmcÕlar anketin rekabet gücüne iliúkin ikinci bölümde yer alan ifadeleri
ise
- 1: Kesinlikle katÕlmÕyorum;
- 2: KatÕlmÕyorum;
- 3: KararsÕzÕm;
- 4: KatÕlÕyorum;
- 5: Kesinlikle katÕlÕyorum
seçeneklerinden birini seçerek cevaplandÕrmÕúlardÕr.
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Anket kapsamÕnda SPSS’ten elde edilen bulgular, çalÕúma amacÕna yönelik
olarak dört aúamada incelenmiútir. Birinci aúamada sorulara verilen cevaplarÕn
katÕlÕmcÕ görüúlerine göre da÷ÕlÕmÕ incelenmiú, ikinci aúamada cevaplarÕn alt
sektörler bazÕnda farklÕlaúÕp farklÕlaúmadÕ÷Õ, üçüncü aúamada birinci bölümde yer
alan sorularla rekabet gücü (ikinci bölüm) arasÕndaki iliúki incelenmiú, dördüncü ve
son bölümde temel bileúenler analizi aracÕlÕ÷Õyla en önemli faktör araútÕrÕlmÕútÕr.
Güvenilirlik analizi
Anket sorularÕnÕn de÷erlendirmeye alÕnÕp alÕnamayaca÷ÕnÕ test etmek üzere
güvenilirlik analizi yapÕlmÕútÕr. Güvenilirlik analizi tablosundan anket sonuçlarÕnÕn
güvenilirli÷inin Į = 0,908 ile oldukça yüksek bir de÷er oldu÷u görülmektedir. Her bir
sorunun bu katsayÕya katkÕsÕ incelendi÷inde, tüm sorularÕn güvenilirlik de÷erinin
içinde yer aldÕ÷Õ, yani hiçbir sorunun anket de÷erlendirmesinin dÕúÕnda kalmasÕna
gerek olmadÕ÷Õ görülmüútür.
Enerji ve iklim
Enerji ve iklim konusunda iúletmelerin genel olarak bazÕ çalÕúmalar yürüttü÷ü
görülmektedir. Sera gazÕ emisyonlarÕnÕ ölçme ve azaltma yönünde iúletmelerin yüzde
34,7’si hiçbir önlem almazken, yüzde 37,5’i bu yönde bazÕ çalÕúmalarda bulunmakta,
yüzde 4,2’si ise etkin çalÕúma yürütmektedir. Enerji kullanÕmÕnÕ azaltmaya dönük
hedef koyma ve izleme yönünde iúletmelerin yüzde 6,8’i hiçbir faaliyette
bulunmamakta, yüzde 53,4’ü bazÕ çalÕúmalarda bulunurken, yüzde 11’i etkin
çalÕúmaktadÕr.
Elektrik, mekanik ve aydÕnlatma donanÕmlarÕ enerji verimlili÷ine uygun
olarak seçme hususunda iúletmelerin yüzde 5,5’i hiçbir önlem almazken, yüzde
49,3’ü bu yönde bazÕ çalÕúmalarda bulunmakta, yüzde 8,2’si ise etkin çalÕúma
yürütmektedir. Enerji verimli motor, kompresör ve pompalarÕ kullanma düzeyleri
açÕsÕndan de÷erlendirildi÷inde iúletmelerin yüzde 6,8’i hiçbir önlem almazken, yüzde
45,2’si bu yönde bazÕ çalÕúmalarda bulunmakta, yüzde 8,2’si ise etkin çalÕúma
yürütmektedir.
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Tablo 5.10. Enerji ve øklim Bölümüne øliúkin KatÕlÕmcÕ Görüúleri

n
10

n

%n
34,7

%n
13,9

5
6,8 11 15,1
1.2. Enerji kullanÕmÕnÕ
azaltmaya dönük hedef
koyma ve izleme
4
5,5
5
6,8
1.3. Elektrik, mekanik
ve aydÕnlatma
donanÕmlarÕnÕn enerji
verimli seçimi
5
6,8
7
9,6
1.4. Enerji verimli
motor, kompresör ve
pompalarÕn kullanÕmÕ
Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

%n
37,5

n
7

%n
9,7

n

27

39

53,4

10

13,7

8

36

49,3

22

30,1

6

8,2

73

100

33

45,2

22

30,1

6

8,2

73

100

3

Toplam

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr

n
25

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr

TasarÕm
aúamasÕndadÕr

1.1. Sera gazÕ
emisyonlarÕnÕ ölçme ve
azaltma için önlem
alma

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

1. ENERJø VE øKLøM

%n
4,2

n
72

%n
98,6

11, 73

100

Malzeme etkinli÷i
Malzeme etkinli÷i konusunda iúletmelerin genel olarak etkili çalÕúmalar
yürüttü÷ü görülmektedir. Malzemeyi etkin kullanmak ve atÕ÷Õ azaltmak üzere süreç
ve iúlemleri belirlemek, iyileútirmek ve yeniden tasarlamak için bir plan oluúturma
alanÕndaki faaliyetlerinde iúletmelerin yüzde 34,7’si büyük bir ivme bulundu÷unu
yüzde 5,6’sÕ hiçbir çalÕúma bulunmadÕ÷ÕnÕ belirtmekteyken yüzde 19,4’ü ise etkin
çalÕúma yürütmektedir.
øúlemler sÕrasÕnda geri dönüúüme gerek duymak ve/veya teúvik etmek
hususunda iúletmelerin yüzde 5,6’sÕ herhangi bir çalÕúmada bulunmazken, yüzde
37,5’inin bu yöndeki çalÕúmalarÕnda büyük bir ivme bulunmakta, yüzde 16,7’si ise
etkin çalÕúma yürütmektedir.
AtÕ÷Õ azaltmak için iúletmelerin yüzde 12,3’ü hedef koymazken, yüzde
30,2’si bazÕ ve yüzde 15,1’i etkin bir úekilde hedef koymakta ve izleme yapmaktadÕr.
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BakÕm performansÕnÕ de÷erlendirip önleyici bakÕm faaliyetlerini geliútirme
hususunda iúletmelerin yüzde 41,1’i bazÕ çalÕúmalar baúlatmÕúken, yüzde 2,7’si hiçbir
çalÕúma yapmamakta yüzde 12,3’ü ise bu alanda etkin faaliyette bulunmaktadÕr.
Zehirli kimyasal ve malzemeleri kullanmak yerine iúletmelerin yüzde 45,2’si
bazÕ, yüzde 17,8’i ise büyük ölçüde alternatifler ürünler tercih ettikleri
görülmektedir.
Ambalaj atÕklarÕ hususunda iúletmelerin yüzde 42,5’i bazÕ, yüzde 9,6’sÕ ise
etkin azaltma çalÕúmalarÕ yürütmektedir.
Tablo 5.11. Malzeme Etkinli÷i Bölümüne øliúkin KatÕlÕmcÕ Görüúleri

n

%n

n

%n

n

%n

n

4

5,6

5

6,9

24

33,3

25

34,7

14

19,4

72

98,6

4

5,6

5

6,9

24

33,3

27

37,5

12

16,7

72

98,6

9

12,3

11

15,1

22

30,1

20

27,4

11

15,1

73

100

2

2,7

8

11,0

30

41,1

24

32,9

9

12,3

73

100

2

2,7

7

9,6

33

45,2

18

24,7

13

17,8

73

100

6

8,2

6

8,2

31

42,5

23

31,5

7

9,6

73

100

3

4,1

4

5,5

24

32,9

24

32,9

18

24,7

73

100

2.8. Su tüketimini
azaltma ve su tasarrufu

6

8,3

8

11,1

27

37,5

19

26,4

12

16,7

72

98,6

%n

%n

Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.
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Toplam

n

2.1. Malzemeyi etkin
kullanma, atÕk
azaltmak üzere süreç
ve iúlemleri belirleme,
iyileútirmek ve yeniden
tasarlama
2.2. øúlemler sÕrasÕnda
geri dönüúüme gerek
duyma ve/veya teúvik
etme
2.3. AtÕ÷Õ azaltmak için
hedef koyup izleme
2.4. BakÕm
performansÕnÕ
de÷erlendirme ve
önleyici bakÕmÕ
geliútirme
2.5. Zehirli kimyasal ve
malzemeler yerine
alternatifleri tercih
etme
2.6. Ambalaj atÕklarÕnÕ
azaltacak önlemler
alma
2.7. KatÕ atÕk azaltma

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr

TasarÕm
aúamasÕndadÕr

n

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

2. MALZEME ETKøNLøöø

%n

KatÕ atÕk (metal parçalarÕnÕn, makina parçalarÕnÕn, metal tozlarÕnÕn atÕklarÕ
vb.) miktarÕnÕ azaltma yönünde iúletmelerin yüzde 32,9’u bazÕ, yüzde 32,9’u büyük
bir ivmeyle, yüzde 24,7’si ise etkin çalÕúma yürütmektedir. Görülece÷i üzere
iúletmelerin yüzde 90,5 ile oldukça büyük bir bölümü katÕ atÕk miktarÕnÕ azaltma
yönünde faaliyette bulunmaktadÕr.
Su tüketimini azaltmak için iúletmelerin yüzde 8,3’ü hiçbir önlem almazken,
yüzde 37,5’i bu yönde bazÕ çalÕúmalarda bulunmakta, yüzde 16,7’si ise etkin çalÕúma
yürütmektedir.
Ürün ve hizmet tasarÕmÕ
øúletmelerin yüzde 88,9’u ürün tasarÕmÕ hususunda çalÕúmalar yürütmektedir.
Ürün tasarÕm sürecinde sürdürülebilirli÷i, yenilenebilir veya geri dönüútürülebilir
malzemeleri dikkate alanlar ise yüzde 76,4’tür.
Tablo 5.12. Ürün ve Hizmet TasarÕmÕ Bölümüne øliúkin KatÕlÕmcÕ Görüúleri

3.1. Ürün tasarÕmÕna
dönük faaliyetler
yürütme
3.2. Sürdürülebilir,
yenilenebilir veya
geri dönüútürülebilir
malzeme seçimi
3.3. TasarÕmda
ambalaj azaltÕcÕ ve
geri dönüúümünü
sa÷layÕcÕ önlem alma
3.4. Ürün tasarÕmÕ
sÕrasÕnda parçalarÕn
sökülebilmesini,
yeniden kullanÕmÕ ve
yeniden üretimini
dikkate alma
3.5. Müúterilerle,
tedarikçilerle veya
fason üreticilerle
çevre kirlili÷ini
önleme ve atÕ÷Õ
azaltmaya çalÕúma

n

n

%n

n

n

%n

Toplam

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr
%n

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr

%n

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr

n

TasarÕm
aúamasÕndadÕr

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

3. ÜRÜN VE HøZMET TASARIMI

%n

n

%n

4

5,6

4

5,6

11

15,3

17

23,6

36

50,0

72

98,6

10

13,9

7

9,7

21

29,2

20

27,8

14

19,4

72

98,6

12

16,7

8

11,1

22

30,6

21

29,2

9

12,5

72

98,6

6

8,5

6

8,5

16

22,5

18

25,4

25

35,2

71

97,3

16

22,2

11

15,3

25

34,7

10

13,9

10

13,9

72

98,6

Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.
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øúletmelerin yüzde 30,6’sÕ tasarÕm sürecinde ambalaj miktarÕnÕ azaltÕcÕ ve geri
dönüúümünü sa÷layÕcÕ bazÕ önlemler alÕrken, yüzde 16,7’si hiçbir önlem almamakta
yüzde 12,5’i ise bu alanda etkin çalÕúmaktadÕr.
øúletmelerin yüzde 25,4’ü ürün tasarÕmÕ sÕrasÕnda parçalarÕn sökülebilmesi,
yeniden kullanÕmÕ ve yeniden üretimi alanÕndaki faaliyetlerinde büyük bir ivme
bulundu÷unu yüzde 8,5’i hiçbir çalÕúma bulunmadÕ÷ÕnÕ belirtmekteyken yüzde
35,2’si ise etkin çalÕúma yürütmektedir. øúletmelerin toplam yüzde 62,5’i
müúterilerle, tedarikçilerle veya fason üreticilerle çevre kirlili÷ini önleme, atÕ÷Õ
azaltma alanÕnda çalÕúmaktadÕr. Bu durum ortak tasarÕm hususunun makina
sektöründe baúladÕ÷ÕnÕn da bir göstergesidir.

UlaútÕrma ve lojistik
øúletmelerin yüzde 64,3’ü de ürün ve/veya hizmetlerinin teslimatÕnda yakÕt
kullanÕmÕnÕ azaltma yönünde çalÕúmaktadÕr. øúletmelerin yüzde 74’ü ise iúletme
içerisinde malzeme taúÕmasÕnÕ optimize etmeye dönük sistemler kullanmaktadÕr.
Tablo 5.13. UlaútÕrma ve Lojistik Bölümüne øliúkin KatÕlÕmcÕ Görüúleri

n

26

35,6

12

16,4

9

12,3

73

100

11 15,1
8
4.2. øúletme
içerisinde malzeme
taúÕmasÕnÕ optimize
etmeye dönük
sistemler kullanma
Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

11,0

17

23,3

24

32,9

13

17,8

73

100

23,3

n

%n

128 128

n

%n

n

Toplam
%n

12,3

17

%n

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

n
9

4.1. Ürün ve/veya
hizmetlerinin
teslimatÕnda yakÕt
kullanÕmÕnÕ azaltma

%n

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr.

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

n

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

4. ULAùTIRMA VE LOJøSTøK

%n

ÇalÕúan KatÕlÕmÕ
øúletmelerin yüzde 57,6’sÕ yeúil/temiz üretim faaliyetleri hakkÕnda çalÕúanlara
dönük e÷itimler vermekte, yüzde 41,7’si ise yeúil bir de÷iúime yol açan ve
destekleyenleri ödüllendirmektedir. øúletmelerin yüzde 57,5’inde ISO 14001 Çevre
Yönetimi StandardÕ uygulanmaktadÕr.
Tablo 5.14. ÇalÕúan KatÕlÕmÕ Bölümüne øliúkin KatÕlÕmcÕ Görüúleri

TasarÕm
aúamasÕndadÕr

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr

Toplam

n

n

%n

n

%n

n

%n

n

n

11

15,1

27

37,0

8

11,0

7

9,6

73

100

16

22,2

23

31,9

4

5,6

3

4,2

72

98,6

16

21,9

20

27,4

13

17,8

9

12,3

73

100

%n

20
27,4
5.1. Yeúil/temiz üretim
faaliyetleri hakkÕnda
çalÕúanlara e÷itim verme
26
36,1
5.2. Yönetimin yeúil bir
de÷iúime yol açan ve
destekleyenleri fark
etmesi ve ödüllendirmesi
15
20,5
5.3. ISO 14001 Çevre
Yönetimi StandardÕ
uygulamasÕ
Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

5. ÇALIùAN KATILIMI

%n

%n

Teknolojik Geliúim
øúletmelerin yüzde 41,1’i yeúil teknolojiler hakkÕnda bilgi sahibi olup, yüzde
39,7’si yeúil teknoloji uygulayacak iúgücüne sahiptir.
Tablo 5.15. Teknolojik Geliúim Bölümüne øliúkin KatÕlÕmcÕ Görüúleri

Bu alanda
büyük bir ivme
bulunmaktadÕr.

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.
n

n

%n

n

%n

n

%n

24

32,9

19

26,0

25

34,2

4

5,5

1

1,4

73

100

27

37,0

17

23,3

22

30,1

7

9,6

-

-

73

100
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%n

Toplam

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

n

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamakta
dÕr.
6.1. Yeúil teknolojiler
hk. bilgi sahibi olma
6.2. Yeúil teknoloji
uygulayacak iúgücü

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

6. TEKNOLOJøK GELøùøM

%n

n

%n

Görülece÷i üzere makina imalat sanayinde yeúil imalat alanÕnda; ürün
tasarÕmÕ, demonte edilebilir, geri dönüútürülebilir, yeniden üretilebilir ürün
tasarÕmÕ ile katÕ atÕk azaltma ve tehlikeli madde ikamesi gibi hususlarda etkin
çalÕúmalarda bulunulmaktadÕr. Buna karúÕn, seragazÕ emisyonlarÕnÕn takibi,
yeúil de÷iúime öncü çalÕúanlarÕn motivasyonu, yeúil teknoloji farkÕndalÕ÷Õ ve
bunu uygulayacak iúgücü konularÕnda herhangi bir çalÕúmada bulunmayan
iúletme sayÕsÕ yüksektir. øúletmelerin yüzde 87,4’ü enerji ve iklim, yüzde 95,8’i
kaynak etkinli÷i, yüzde 91,6’sÕ ürün ve hizmet tasarÕmÕ, yüzde 72,4’ü lojistik ve
ulaútÕrma, yüzde 62,5’i yeúil teknolojiler ve yüzde 48’i çalÕúan katÕlÕmÕna iliúkin
çeúitli düzeylerde çalÕúmalar yapmakta olduklarÕnÕ belirtmiúlerdir. Buna göre makina
imalat sanayii iúletmeleri en fazla a÷ÕrlÕ÷Õ kaynak etkinli÷i konusuna
vermiúlerdir. Nitekim en etkin çalÕúma yürüttükleri alanlar olarak, katÕ atÕk
azaltma ve tehlikeli madde ikamesini belirtmiúlerdir. økinci sÕrada ise ürün ve
hizmet tasarÕmÕ konusunda çalÕúmalar yürütmektedirler. Bu husus makina
sanayinin tüketici tercihlerine göre üretim yapmasÕndan da kaynaklanmakta olup,
eko-tasarÕm için önemli bir fÕrsat yaratmaktadÕr.

Rekabet etkisi
Yeúil imalatÕn makina imalat sanayii rekabet gücü üzerindeki etkilerinin
iúletmelerce nasÕl algÕlandÕ÷ÕnÕ ortaya koymak ve geliútirilecek politikalara yön
vermek üzere hazÕrlanan bu bölümde kaynak etkinli÷i ve atÕk miktarÕnÕ
azaltmanÕn maliyetleri düúürece÷i, yeúil ürün geliútirmenin rekabet avantajÕ
yarataca÷Õ hususlarÕna iúletmelerin yüksek oranda katÕldÕklarÕ, buna karúÕlÕk
tüketicilerin yeúil ürünleri tercih edece÷i ve gerekirse bunlar için daha yüksek
bedel

ödeyece÷i

hususunda

kararsÕz

gözlenmektedir.
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kaldÕklarÕ

ve

katÕlmadÕklarÕ

Tablo 5.16. Rekabet Gücü Bölümüne øliúkin KatÕlÕmcÕ Görüúleri

%n

n

%n

Toplam

Kesinlikle
katÕlÕyorum

n

%n

KatÕlÕyorum

KatÕlmÕyorum

n

1
1,4
7.1. Kaynak etkinli÷i
yoluyla maliyetleri
düúürmek mümkündür.
1
1,4
7.2. AtÕk miktarÕnÕ
azaltarak maliyetleri
düúürmek mümkündür.
3
4,1
7.3. Çevreye dönük
önlemlerin rekabet
gücü üzerinde olumlu
etkisi olacaktÕr.
2
2,7
7.4. Yesil-temiz-çevreci
urun geliútirme rekabet
açÕsÕndan avantaj
sa÷lar.
3
4,1
7.5. Tüketicilerin yeúil
ürünleri tercih
edece÷ini ve gerekirse
bunlar için daha yüksek
bedel ödeyece÷ini
düúünmekteyim.
2
2,7
7.6. Eko-etiket
kullanmak rekabet
avantajÕ sa÷lar.
Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

KararsÕzÕm

Kesinlikle
katÕlmÕyorum

7. REKABET GÜCÜ

n

%n

n

%n

n

1

1,4

7

9,6

34

46,6

30

41,1

73

%n
100,0

3

4,1

5

6,8

34

46,6

30

41,1

73

100,0

7

9,6

12

16,4

36

49,3

15

20,5

73

100,0

4

5,5

10

13,7

37

50,7

20

27,4

73

100,0

7

9,6

25

34,2

27

37,0

11

15,1

73

100,0

4

5,5

23

31,5

35

47,9

9

12,3

73

100,0

Makina sanayii alt sektörleri bazÕnda sorulara verilen cevaplarÕn farklÕlaúÕp
farklÕlaúmadÕ÷ÕnÕ test etmek üzere Kruskal-Wallis H Testi parametrik olmayan test
yöntemi kullanÕlmÕútÕr.2 Bu yöntem parametrik olmayan verilere sahip ikiden fazla
grubun ölçümlerinin karúÕlaútÕrÕlmasÕnda kullanÕlan bir yöntemdir (BalcÕ, 2009).
H0: Alt sektörlerin sÕra de÷erleri arasÕnda fark yoktur.
H1: Alt sektörlerin sÕra de÷erleri arasÕnda fark vardÕr.
2 Verilere iliúkin uygun analiz türünü belirleyebilmek için öncelikle verilerin parametrik olup
olmadÕ÷ÕnÕn saptanmasÕ gerekmektedir. Veri seti 30’dan büyüktür dolayÕsÕyla her bir faktörün (sorunun) normal
da÷ÕlÕma sahip olup olmadÕ÷ÕnÕ ve verilerin homojen da÷ÕlÕp da÷ÕlmadÕ÷ÕnÕ incelemek gerekmektedir. Verilerin
normal da÷ÕlÕma uygunlu÷u Tek Örneklem Kolmogorov Smirnov Testi kullanarak belirlenmektedir. Bu testin
sonucuna göre sorularÕn anlamlÕlÕk hesaplamalarÕnda sÕnÕr de÷eri kabul edilen 0,05’den büyük olmasÕ incelenen
faktörlerin da÷ÕlÕmlarÕnÕn normal oldu÷unu göstermektedir. Ancak testin sonucuna göre anlamlÕlÕk de÷erleri (ISO
14001 uygulanmakta mÕdÕr) sorusu haricinde 0,05’den küçük oldu÷u için veriler normal da÷ÕlÕma uygun de÷ildir.
Veriler homojen da÷Õlsa bile normal da÷ÕlÕma uygun olmadÕ÷Õndan analizde parametrik olmayan test
yöntemlerininin kullanÕlmasÕ gerekmektedir.

131 131

Test østatistikleri tablosunun AnlamlÕlÕk satÕrÕndaki de÷erinin Tablo 5.17’de
yer alan sorular için 0,05’den küçüktür. Bu sorulara verilen cevaplar istatistiksel
olarak yüzde 95 anlamlÕlÕk düzeyinde alt sektörler bazÕnda farklÕlaúmaktadÕr.
Tablo 5.17. Kruskal Wallis Test østatistikleri Tablosu (a,b)
3.4. parçalarÕn
sökme, yeniden
5.3. ISO
6.1. yeúil
kullanÕm ve
14001
teknoloji
yeniden
uygulamasÕ farkÕndalÕk
üretime uygun
tasarÕmÕ
11,591
16,347
13,139
14,265
5
5
5
5

1.2. enerji
kullanÕmÕnÕ
azaltma
izleme

Ki-kare
Serbestlik der.
AnlamlÕlÕk
0,041
0,006
(Asymp. Sig)
a. Kruskal Wallis Testi
b. SÕnÕflama De÷iúkeni: nace rev.2
Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

0,022

0,014

6.2. yeúil
teknoloji
iúgücü
potansiyeli
11,521
5
0,042

Bir sonraki aúamada alt sektörlerde farklÕlaúan sorular için alt sektörler
bazÕnda ikili karúÕlaútÕrmalar yapÕlmÕútÕr. Bunun için parametrik olmayan iki adet
ba÷ÕmsÕz veri grubunun karúÕlaútÕrÕlmasÕnda kullanÕlan Mann-Whitney testi
uygulanmÕútÕr (BalcÕ, 2009). En küçük sÕra ve en büyük ortalama sÕra de÷erine sahip
alt sektörler için ikili karúÕlaútÕrmalar ise Tablo 5.18’de yer almaktadÕr.
Alt sektörlerin Tablo 5.18.’deki sÕra ortalamalarÕ dikkate alÕndÕ÷Õnda “metal
iúleme makinalarÕ ve takÕm tezgâhlarÕ imalatÕ” alt sektöründeki iúletmelerin enerji
kullanÕmÕnÕ azaltmaya dönük hedef ve bu hedefi gerçekleútirmeye dönük izleme
çalÕúmalarÕnÕn, di÷er alt sektörlerde yer alan firmalara göre daha yo÷un olduklarÕ
görülmektedir. Bu alanda en az çalÕúmanÕn ise tarÕm ve ormancÕlÕk makinalarÕnÕn
imalatÕ alt sektöründe gerçekleúti÷i görülmektedir. TarÕm ve ormancÕlÕk makinalarÕ
imalatÕ di÷erlerine göre daha düúük teknoloji içeren ürünleri kapsamaktayken,
metal iúleme ve takÕm tezgâhÕ imalatÕ alt sektörler içinde en hassas ürün
gereksinimlerini ve en yüksek teknolojiyi gerektirmektedir, bu nedenle enerji
kullanÕmÕ ve tasarrufu önem kazanmaktadÕr.
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Tablo 5.18. Alt Sektörlere göre FarklÕlaúan SorularÕn KarúÕlaútÕrÕlmasÕ
1.2. Enerji
kullanÕmÕnÕ
azaltmaya
dönük hedef ve
izleme
çalÕúmalarÕ

N

6.1.
KullanÕlabilecek
yeúil teknolojiler
hakkÕnda bilgi
sahibi olma

28.1 Genel amaçlÕ
makinalarÕn imalatÕ
28.2 Genel amaçlÕ di÷er
makinalarÕn imalatÕ
28.3 TarÕm ve
ormancÕlÕk
makinalarÕnÕn imalatÕ
28.4 Metal iúleme
makinalarÕ ve takÕm
tezgâhlarÕ imalatÕ
28.5 Di÷er özel amaçlÕ
makinalarÕn imalatÕ
Di÷er

18

Ort.
SÕra
38,22

26

33,73

25

38,68

26

7

23

7

14,07

2

69,50

2

13

43,69

7

38,29

Toplam

73

nace rev.2

N

3.4.Ürün
tasarÕmÕnda
parçalarÕn
sökülebilmesi,
yeniden kullanÕmÕ
ve yeniden üretim
hususlarÕ

18

Ort.
SÕra
37,69

18

Ort.
SÕra
36,19

18

Ort.
SÕra
35,03

38,44

26

43,08

7

15,57

7

17,14

59

2

34,25

2

34,75

12

43,96

13

36,96

13

33,15

7

23,79

7

56

7

47,14

71

N

6.2. Makina
imalat
sanayinde
yeúil
teknoloji
uygulayacak
iúgücü

73

N

73

Kaynak: Yazar tarafÕndan oluúturulmuútur.

Ürün tasarÕmÕnda benzer bir durum göze çarpmaktadÕr. SÕra ortalamalarÕna
göre, ürün tasarÕmÕ sÕrasÕnda parçalarÕn sökülebilmesi, yeniden kullanÕmÕ ve yeniden
üretim hususlarÕ tarÕm ve ormancÕlÕk makinalarÕ imalatÕnda di÷er alt sektörlere göre
oldukça düúük bir seviyede dikkate alÕnmaktadÕr. Yeniden kullanÕm alanÕnda
yüksek bir potansiyele sahip metal iúleme ve takÕm tezgâhlarÕ imalatÕ ve di÷er
özel amaçlÕ makinalarÕn imalatÕ alt sektörlerinde ise bu faaliyetlerin di÷er alt
sektörlere oranla daha fazla oldu÷u görülmektedir.
øúletmelerin yeúil teknoloji hakkÕndaki farkÕndalÕ÷Õ ve bu alanda iúgücü
potansiyeli, tarÕm ve ormancÕlÕk makinalarÕ için di÷er alt sektörlere göre düúük
kalmaktadÕr. Bu durumun nedeni, yine, bu alt sektörün di÷erlerine göre düúük
teknoloji içeren yapÕsÕdÕr.
Korelasyon analizi iki veya daha fazla farklÕ de÷iúken arasÕndaki iliúkinin
yönü ve úiddeti hakkÕnda bilgi edinmeye imkan tanÕyan bir tekniktir. SÕralayÕcÕ
de÷iúkenler arasÕndaki iliúkiler ise Spearman’Õn dereceleme düzeyinde korelasyon
katsayÕsÕ testleri vasÕtasÕyla ölçülebilmektedir (Büyüköztürk, 2009). Bu kapsamda
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anket çalÕúmasÕnÕn ikinci bölümünde yer alan rekabet gücü ile ilgili ifadelere verilen
cevaplar ile birinci bölümde yeúil imalat uygulamalarÕna yönelik sorulara verilen
cevaplar arasÕndaki iliúkinin yönünü ve derecesini belirlemek amacÕyla korelasyon
analizi gerçekleútirilmiú olup sayÕsal sonuçlar EK 3’te sunulmaktadÕr. Buna göre:
Eko-etiket kullanmanÕn rekabet avantaji sa÷layaca÷ÕnÕ düúünen iúletmelerle
x

Sera gazÕ ölçme ve azaltma yönünde önlemler alan

x

Yeúil/temiz üretim faaliyetleri hakkÕnda çalÕúanlara dönük e÷itimler veren

x

Yönetimin sürdürülebilir/yeúil bir de÷iúime yol açan ve destekleyenleri fark
etti÷i ve ödüllendirdi÷i

x

KullanÕlabilecek yeúil teknolojiler hakkÕnda bilgi sahibi olan

x

BakÕm performansÕnÕ de÷erlendirerek buna göre önleyici bakÕm faaliyetlerini
geliútirmeye önem veren

iúletmeler arasÕnda ȡ < 0,01 düzeyinde pozitif anlamlÕ bir iliúki vardÕr.
x

Malzemeyi etkin kullanmak ve atÕ÷Õ azaltmak üzere süreç ve iúlemleri
belirlemek, iyileútirmek ve yeniden tasarlamak için bir plan oluúturmuú olan
iúletmeler ile kaynak etkinli÷i ve atÕk azaltÕmÕ yoluyla maliyetleri düúürmenin
mümkün oldu÷unu düúünen

x

Çevreye dönük önlemlerin rekabet gücü üzerinde olumlu etkisi olaca÷ÕnÕ
düúünen iúletmelerle ürün tasarÕm sürecinde sürdürülebilirli÷i, yenilenebilir
veya geri dönüútürülebilir malzemeleri dikkate alan ve ambalaj miktarÕnÕ
azaltÕcÕ ve geri dönüúümünü sa÷layÕcÕ önlemler alan

x

Yeúil/temiz üretim faaliyetleri hakkÕnda çalÕúanlara dönük e÷itimler
verilmekte olan iúletmeler ile tüketicilerin yeúil ürünleri tercih edece÷ini ve
gerekirse bunlar için daha yüksek bedel ödeyece÷ini düúünen

iúletmeler arasÕnda ȡ < 0,01 düzeyinde pozitif anlamlÕ bir iliúki vardÕr.
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6. DEöERLENDøRME VE ÖNERøLER
Küresel e÷ilimler ve yapÕlan analizler dikkate alÕnarak sanayide yeúil imalata
geçilmesine katkÕ sa÷lamak üzere aúa÷Õdaki öneriler geliútirilmiútir:
Kamunun yeúil imalat uygulamalarÕnÕ desteklemesi, caydÕrÕcÕ ve özendirici
mali ve ekonomik düzenlemeler yapmasÕ ve bunlarÕ etkin denetim ve izleme
mekanizmalarÕ ile takip etmesi önemlidir. Bu kapsamda;
x

Kamunun yeúil imalat kriterlerini belirlemesi ve bu kriterlere uygun
üretim yapan iúletmeleri özendirici tedbirler almasÕ (örne÷in yeúil imalat
hususunda ilk 100’e giren iúletmelerin belirlenerek ödüllendirilmesi, en
iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi gibi),

x

YatÕrÕmlarda

Devlet

desteklenecek

çevre

YardÕmlarÕ
projelerinin

HakkÕnda
kapsamÕnÕn

Karar
yeúil

kapsamÕnda
imalatÕn

tüm

unsurlarÕnÕ içerecek úekilde geniúletilmesi örne÷in yeúil imalat yatÕrÕmÕ
yapan iúletmelere yatÕrÕmlarÕnÕn belirli oranÕnda vergi indirimi, vergi
muafiyeti, faiz sübvansiyonu gibi teúviklerin getirilmesi,
x

Kamu kurum ve kuruluúlarÕ ve bazÕ bölgesel kalkÕnma ajanslarÕ tarafÕndan
verilen çevre dostu yenilikçi uygulamalara yönelik desteklerin artÕrÕlarak
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ,

x

Kamu alÕmlarÕnda yeúil ürünlere/sistemlere öncelik verilmesi,

x

KaynaklarÕ verimli kullanan uygulamalarÕn/iúletmelerin desteklenmesi,

x

Çevre için zararlÕ olan sübvansiyonlarÕn kaldÕrÕlmasÕ,

x

Yeúil yatÕrÕmlara yönelik yeúil sübvansiyon ve kredilerin sa÷lanmasÕ,

x

Yeúil büyüme amaçlÕ finansman kaynaklarÕnÕn, çevreye duyarlÕ
ekonomik büyümeyi sa÷layacak yeni iú alanlarÕnda istihdam oluúturmak,
Ar-Ge ve yenili÷i desteklemek amacÕyla kullandÕrÕlmasÕ,

x

KOBø’lerin

ve

farkÕndalÕklarÕnÕn

müteúebbislerin
artÕrÕlmasÕ

ve

yeúil

imalata

e÷itim

ve

geçiú

konusunda

beceri

geliútirme

programlarÕyla yeni yeúil imalat alanlarÕ konusunda bilgilendirilmeleri,
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x

KOBø’lerin yeúil imalat yatÕrÕmlarÕna girmeleri, karúÕlaúabilecekleri
zorluklarÕn giderilmesi ve böylece yeúil pazarlarda iú olanaklarÕnÕn
yaratÕlmasÕ için desteklenmesi,

x

KOBø’lerin geliúmekte olan çevresel mal ve hizmetler pazarlarÕna
eriúiminin sa÷lanmasÕ,

x

KOBø’lerin yeúil teknolojiler, uygulamalar ve iúletme modelleri ile ilgili
bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesi,

x

Yeúil imalat teknolojileri konusunda sanayi ve üniversiteler arasÕndaki
iúbirli÷i imkânlarÕnÕn artÕrÕlmasÕ,

x

Yeúil imalat konusundaki yeni iúlere yönelik e÷itim programlarÕ
düzenlenmesi,

x

Gerekli yasal düzenlemelerle iade olunur depozito uygulamalarÕnÕn
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ önerilmektedir.

Sanayinin rekabet edebilecek boyutlara eriúmesi, istenilen kalite ve maliyette
yeúil ürün üretebilmesine dönük Ar-Ge altyapÕsÕnÕn kurulmasÕ için;
x

Yeúil teknolojiye olan ihtiyacÕn belirlenmesi,

x

Temiz

teknoloji

kullanÕmÕnÕn

baúta

KOBø’ler

olmak

üzere

yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ,
x

Yeúil imalatÕ arttÕracak araútÕrmalarÕn finansmanÕ için yeni yöntemler
geliútirilmesi önemlidir.

Çevresel teknolojilerin geliúebilece÷i, beslenebilece÷i ve da÷Õlabilece÷i
önemli araçlar olan ortaklÕklar, ortak giriúimler, kuluçka merkezleri, kümeler, bilim
parklarÕ ve a÷larÕn oluúturulmasÕ kapsamÕnda
x

Girdi-çÕktÕ iletiúiminin kolaylaútÕrÕlmasÕ ve emisyonlarÕn kontrolünün,
izlenmesinin ve raporlanmasÕnÕn sa÷lanmasÕ için sanayinin düzenli
altyapÕ olanaklarÕ ile üretim yapmalarÕnÕ sa÷layan üretim bölgelerine
taúÕnmalarÕnÕn teúvik edilmesi,
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x

ùirketler arasÕnda yan ürünlerin de÷iúimini kolaylaútÕran endüstriyel ortak
yaúamÕn hayata geçirilmesi,

x

Artan malzeme verimlili÷i ve azalan iúletme maliyetleri için iúletmeler
arasÕ a÷lar geliútiren eko-endüstriyel kümelerin oluúturulmasÕ,

x

Ekolojik peyzaj sa÷layan eko-endüstriyel parklarÕn geliútirilmesi
gerekmektedir.

KaynaklarÕn verimli kullanÕlmasÕ ve çevreyle uyumlu üretim prensiplerinin
benimsenmesi do÷rultusunda;
x

Temiz üretimin yaygÕnlaútÕrÕlmasÕna yönelik bilinçlendirme faaliyetleri
ve danÕúmanlÕk hizmetlerinin güçlendirilmesi,

x

Maliyet sistemlerinin enerji ve di÷er kaynaklarÕn gerçek fiyatlarÕnÕ
yansÕtmasÕna izin verecek úekilde oluúturulmasÕ,

x

Kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi yoluyla iúletmelerin rekabet edebilme
yeteneklerini artÕran eko-verimlilik programlarÕnÕn ülke genelinde
uygulanmasÕ,

x

Sera gazÕ emisyonlarÕnÕ sÕnÕrlandÕrmak ve enerji arz güvenli÷ini
sa÷lamak üzere sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarÕ olan su, rüzgâr,
güneú ve jeotermal gibi kaynaklardan yararlanÕlmasÕ ve enerji
verimlili÷inin arttÕrÕlmasÕ önemlidir.

Sanayiden kaynaklanan çevre kirlili÷inin önlenmesi ve/veya azaltÕlmasÕ için
her türlü atÕ÷Õn yönetilmesi (azaltÕm, geri kazanÕm ve yeniden kullanÕm) için;
x

Sanayi iúletmelerinin yüksek sÕcaklÕkta atÕk ÕsÕ veya di÷er yanabilecek
atÕklarÕnÕn geri dönüútürülmesi,

x

Metal de÷er zincirlerinde, de÷erli yan ürün ve hurdalarÕn kullanÕmÕ ve
geri dönüúümünün artÕrÕlmasÕ,

x

PiyasalarÕn ikincil hammaddelere talebinin artÕrÕlmasÕ önerilmektedir.

Sanayide yeúil imalata geçiú konusunda bilgilendirme faaliyetlerine a÷ÕrlÕk
verilmesi kapsamÕnda;
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x

UluslararasÕ alanda oldu÷u gibi gönüllü sanayi inisiyatifleri yoluyla
izleme ve raporlamanÕn artÕrÕlmasÕ,

x

ùirketlerin ekonomik, çevresel ve toplumsal performanslarÕ hakkÕnda
do÷ru ve güvenilir bir biçimde rapor oluúturmalarÕ,

x

Ürünlerde eko-etiketlemenin uygulanmasÕ,

x

Faaliyetlerin çevresel etkileri hakkÕnda üretici ve tüketici duyarlÕlÕ÷ÕnÕn
artÕrÕlmasÕ gerekmektedir.

ømalat sanayi ürün ve üretim süreçlerinde verimlili÷in ve sürdürülebilirli÷in
sa÷lanmasÕna yönelik olarak;
x

Beúikten mezara úeklinde tarif edilen açÕk yaúam döngüsü yaklaúÕmÕndan,
beúikten beúi÷e úeklinde tarif edilebilecek kapalÕ malzeme ve enerji
döngüleri yaklaúÕmÕna do÷ru de÷iúimin sa÷lanmasÕ,

x

AynÕ fonksiyonelli÷i daha az malzeme ve enerji kullanÕmÕyla sa÷layacak
ürünlerin tasarÕmÕ,

x

Üretim süreçlerinde yenilenebilir malzemeler veya geri dönüútürülmüú
atÕk gibi girdileri kullanarak daha az çevresel etkili malzeme ve enerji
kullanÕlmasÕ,

x

Yeúil tasarÕm, onarÕm, bakÕm, yeniden üretim ve geri dönüúüme önem
vererek üretilen ürünlerin yaúam sürelerinin uzatÕlmasÕ ve kalitelerinin
artÕrÕlmasÕ,

x

Yüksek malzeme ve enerji verimlili÷ine sahip yeni üretim modellerinin
geliútirilmesi,

x

ømalat sürecinde tehlikeli maddelerin tehlikesiz maddelerle ikame
edilmesi,

x

ParçalarÕ kimyasal yerine temiz su ile yÕkayarak suyun tekrar
kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ,

x

Girdilerin temini sÕrasÕnda kalite kontrolün yapÕlmasÕ,
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x

Üretimde güç tüketimini azaltÕcÕ teknolojilerin tercih edilmesi,

x

Süreç birleútirmeye ve aydÕnlatma, kazanlar, elektrik motorlarÕ,
kompresör ve pompalar gibi süreç yardÕmcÕlarÕnÕn iyileútirilmesine önem
verilmesi gereklidir.

Piyasa tercihlerine cevap vermek ve rakiplere üstünlük sa÷lamak için,
imalatÕn tüm aúamalarÕnda enerji dahil kaynak etkinli÷ini gerçekleútirecek, zehirli
madde kullanÕmÕnÕ engelleyecek veya minimize edecek böylece insan ve çevre
de÷erlerini koruyacak ve bunlarÕ da rekabet edilebilir bir maliyetle üretecek bir
makina sanayi yapÕlanmasÕ önem kazanmaktadÕr. Bu kapsamda;
x

Katma de÷eri yüksek ve marka de÷eri olan yeúil ürünler için altyapÕnÕn
desteklenmesi,

x

Rekabet edebilmek için güncel teknolojilerin izlenmesi ve uygulanmasÕ,
müúteri beklentilerini dikkate alarak tasarÕm geliútirmeye önem
verilmesi, yüksek performanslÕ makina imalatÕ yapÕlmasÕ,

x

Mikro ölçekli firmalardan oluúan makina sektörünün orta ve yüksek
teknolojili ürünlere geçiúi için Ar-Ge ve yenilikçili÷i destekleyici bir
geçiú stratejisinin hazÕrlanmasÕ,

x

Makina sektöründe müúteri taleplerine uygun fiyatla cevap verebilmek
için maliyet düúürmek üzere kaynak etkinli÷inin sa÷lanmasÕ, yeúil
tasarÕmlarÕn yapÕlmasÕ ve uygulamada kalite ile bütünleútirilmesi,

x

Ana firmanÕn tedarikçileriyle birlikte ortak eko-tasarÕm yaparak
imalatÕnÕn bir kÕsmÕnÕ yan sanayiye bÕrakmasÕ ve kendisinin sistem
(modül) tedariki uygulamasÕna geçmesi,

x

Nano-teknolojiler kullanÕlarak çok küçük boyutlarda makinalarÕn
tasarÕmÕna ve üretimine olanak sa÷lanmasÕ,

x

Ürünün imalatÕ için gerekli süreçleri en aza indirmeyi amaçlayan
bilgisayarla bütünleúik üretim sistemlerinin uygulamasÕnÕn artÕrÕlmasÕ,

x

MakinalarÕn performansÕnÕn geliútirilmesi,
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x

Kesme sÕvÕsÕnÕ veya ya÷ miktarÕnÕ azaltacak yöntemler kullanÕlmasÕ,

x

Döküm, dövme, ba÷lama, ÕsÕl iúlem ve boyama gibi üretim süreçlerinde
atÕ÷Õn azaltÕlmasÕ ve enerji ve malzeme verimlili÷inin artÕrÕlmasÕ,

x

Makina sektöründeki kayÕplarÕn önemi bir bölümünü oluúturan enerji
dönüútürme sistemlerinde (örn. ÕsÕ eúanjörlerinde, süreç ÕsÕtÕcÕlarÕnda,
pompalarda, motorlarda) etkinli÷in sa÷lanmasÕ, tahrik sistemlerinde
enerji verimli ekipman (motor, kompresör, pompa,fan vb.) kullanÕlmasÕ,

x

KullanÕm aúamasÕnda elektrik enerjisinden tasarruf etmek için yükleme
olmadÕ÷Õ anda güç tüketiminin minimum düzeyde tutulmasÕ,

x

KatÕ atÕk miktarÕnÕnÕn azaltÕlmasÕ,

x

øúletme içerisinde malzeme taúÕmasÕnÕ optimize etmeye dönük sistemler
kullanÕlmasÕ,

önem arz etmektedir.
AyrÕca sektördeki farklÕ alt sektörleri de kapsayacak úekilde enerji girdisinin
ve bu girdideki kayÕplarÕn üretim sürecinin her aúamasÕnda yapÕlacak saha
çalÕúmalarÕyla tespit edilerek, makina sektörü için enerji ve karbon ayakizi çalÕúmasÕ
yapÕlmasÕ, di÷er taraftan, üretim süreçlerinin gerektirdi÷i teknolojik geliúmeler de
dikkate alÕnarak sektörün yeúil imalata geçiúiyle birlikte oluúacak dönüúüm
maliyetlerinin ve yatÕrÕm ihtiyacÕnÕn belirlenmesine de ihtiyaç bulunmaktadÕr.
Sektörde enerji, malzeme kullanÕmÕ ve sektörün üretim sürecinden
kaynaklanan çevre sorunlarÕna iliúkin (emisyonlar, atÕk vb.) verilerin toplanmasÕ da
makro düzeyde analiz yapÕlmasÕ için gerekmektedir.
Makina sektörünün yanÕ sÕra imalat sanayinin di÷er sektörlerinde de yeúil
imalat potansiyelinin tespit edilebilmesi için farklÕ disiplinlerin de katÕlaca÷Õ ayrÕntÕlÕ
projeler yürütülerek, çevreye olan baskÕlarÕn, süreç bazÕnda teknolojik tercihlerle
yapÕlacak yeúil imalat uygulamalarÕnÕn ve gerekli yatÕrÕm ihtiyacÕnÕn belirlenmesi,
oluúturulacak politikalarÕn detaylandÕrÕlmasÕ için önemli görülmektedir.
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SONUÇ
Son dönemde yaúanan ekonomik krizler, iklim de÷iúikli÷i gibi çevresel ve
ekonomik problemler, sürdürülebilir kalkÕnma çerçevesi altÕnda yeúil büyüme, yeúil
ekonomi ve yeúil imalat gibi kavramlarÕ gündeme getirmiútir.
OECD, UNEP gibi uluslararasÕ örgütler “yeúil büyüme” veya “yeúil
ekonomi” kavramÕnÕ çevresel iyileútirmelere katkÕ sa÷layan mal ve hizmetlerin
yatÕrÕm ve tüketimini önceliklendiren bir anlayÕú olarak tanÕmlamaktadÕr.
Yeúil imalat do÷al kaynaklarÕn kullanÕmÕnda etkinli÷in sa÷lanmasÕ, çevre
dostu teknolojilerin geliútirilmesi, çevresel bozulmalarÕn önlenmesi, yeni iú
olanaklarÕnÕn yaratÕlmasÕ politikalarÕyla iliúkilendirilen bir sürdürülebilir üretim
yöntemidir.
Kaynak kÕtlÕ÷Õ özellikle içme suyu, petrol, do÷algaz ve bazÕ metallerin kÕtlÕ÷Õ
ekonomik büyüme ve imalat sanayii için artan bir tehdit oluúturmaktadÕr. Küresel su
talebinin yüzde 10’u imalat sektörüne ait olup, üretimdeki büyümeyle birlikte bu
payÕn 2030 yÕlÕnda yüzde 20’nin üstüne çÕkmasÕ beklenmektedir. Türkiye’nin de
içinde bulundu÷u su stresi olan ülkelerin yeraltÕ sularÕnÕn sürdürülemeyen
kullanÕmÕnÕn GSYH’yÕ yüzde 1-2 düzeyinde azalttÕ÷Õ tahmin edilmektedir.
Benzer bir durum enerji için söz konusu olup, artan kaynak kÕtlÕ÷Õ nedeniyle
petrolün çÕkarÕmÕ, rafinerisi ve da÷ÕtÕmÕ için enerjiye yapÕlan yatÕrÕmlarÕn enerji geri
dönüúü büyük ölçüde düúüú göstermiútir. Yer üstü metaller artan miktarlarda
sanayide kullanÕlmakta olup, yüksek verimli metal cevherleri de dereceli olarak
tükenmektedir.
Bu sorunlarÕn çözümü için 20-22 Haziran 2012 tarihlerinde yapÕlan Birleúmiú
Milletler

Sürdürülebilir

KalkÕnma

KonferansÕ’nda

(Rio+20)

Zirvede

yeúil

ekonominin dünyanÕn ekosistemlerinin sa÷lÕklÕ iúleyiúine, istikrarlÕ ekonomik
büyümenin sa÷lanmasÕ, sosyal içermenin güçlendirilmesine, insan refahÕnÕn
iyileútirilmesi ve herkes için istihdam ve iú fÕrsatlarÕ yaratÕlmasÕna katkÕda bulunaca÷Õ
vurgulanmaktadÕr.
Birleúmiú Milletler bütün ülkeleri, yeúil ekonomi politikalarÕnÕ gündemlerine
almaya, bilimsel veri ve analiz yöntemleri kullanarak bu politikalarÕn fayda ve
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maliyetlerini, fÕrsat ve zorluklarÕnÕ de÷erlendirmeye, iú dünyasÕ ve sanayi sektörünü
sürdürülebilir kalkÕnmaya katkÕ sa÷lamaya davet etmektedir.
Kaynak kullanÕmÕ açÕsÕndan Türk sanayisi de küresel sanayilere benzer bir
e÷ilim içerisindedir. 2010 yÕlÕ verilerine göre; Türkiye’de su kaynaklarÕndan çekilen
suyun yüzde 12,8’i imalat sanayince tüketilmekte dir.sanayide 13,4 milyon ton
endüstriyel katÕ atÕk üretilmiú olup, toplam sera gazÕ emisyonlarÕnÕn yüzde 13,4’ü
sanayi süreçlerinden kaynaklanmÕútÕr.
Bu

çerçevede

Türkiye’de

sanayi

sektörlerinin

yeúilleúmesi

rekabet

edebilirli÷in ve sürdürülebilir büyümenin sa÷lanmasÕ için önemli bir unsur haline
gelmiútir. Kaynak girdilerinde etkinli÷in artÕrÕlmasÕ, enerji güvenli÷inin sa÷lanmasÕ,
atÕ÷Õn önlemesi, sa÷lÕk, güvenlik ve yeni iúlerin teúvik edilmesi ve artan verimlilik
yoluyla maliyetlerin azaltÕlmasÕyla yoksullu÷un hafifletilebilece÷i düúünülmektedir.
Böylece sanayilerin yeúil imalata dönüúümü maliyetlerinin elde edilecek tasarruflarla
karúÕlanabilece÷i öngörülmektedir.
Yeúil büyüme, yeúil imalat kavramlarÕ uluslararasÕ alanda oldu÷u gibi
ülkemizde de yeni tartÕúÕlmakta ve geliútirilmektedir. Bu nedenle mevzuatta
kavramsal olarak yer almamakla birlikte yeúil imalatÕn unsurlarÕnÕ içeren birçok
husus mevzuata ve kalkÕnma planlarÕna entegre edilmiútir.
ømalat sanayii bir ülkenin sosyal ve ekonomik geliúmesinde ve istihdam
yaratÕlmasÕnda çok önemli bir role sahiptir. Makina sanayii de imalat sanayii
içerisinde lokomotif bir sanayi olarak düúünülmektedir.. Örne÷in dünyanÕn bir
numaralÕ makina üreticisi konumunda olan AB makina imalat sanayii yÕlda 450
milyar Avro’yu bulan üretim de÷eri ile AB imalat sanayiinde oldukça önemli bir
yere sahiptir.
Bu çalÕúma ülkemiz için yeni bir yaklaúÕm olarak kabul edilen yeúil imalatÕn
imalat sanayiinde uygulanabilirli÷ini makina sektörü örne÷inde göstermek amacÕyla
geliútirilmiútir.
Makina imalat sanayii yarattÕ÷Õ katma de÷er, üretim ve teknoloji alanÕndaki
öncü konumu ve istihdama katkÕsÕ açÕsÕndan ülkemiz için stratejik bir sektör olarak
kabul edilmektedir. Ülkemizde 3,9 milyar dolar katma de÷er ile imalat sanayii katma
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de÷erinin yüzde 5,8’ini makina imalat sanayii oluúturmaktadÕr. Sektörde imal edilen
ürünler, birçok mamulün ara malÕ olarak baúka üretim süreçleri için veya baúka
endüstriler için bir üretim faktörü olarak kullanÕlmaktadÕr.
Makina sanayii imalat sanayiinin di÷er sektörlerine göre daha az kirletici
olmakla birlikte imalatÕn her aúamasÕnda, önlemler alÕnmazsa çevreye ve insan
sa÷lÕ÷Õna zarar vermesi mümkündür. Yenilikçi üretimlerin yapÕlabilmesine imkan
sa÷lamasÕ, ça÷daú teknolojilere ulaúabilmek için aracÕ olmasÕ, katma de÷eri yüksek
ürünler üretebilmesi gibi faktörlerle stratejik bir konuma sahip olup, imalat
sanayiinin di÷er sektörlerine kÕyasla daha az malzeme ve enerji kullanan bir sektör
olmasÕna karúÕn, yeúil imalat için öncü bir sektör oldu÷u düúünülmektedir.
Makina imalat sanayii açÕsÕndan önemli bir husus sektörün, her alt sektör için
de÷iúmekle birlikte, ortalama olarak hammadde girdilerinde yüzde 58-63 oranÕnda
dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷ÕdÕr. Bu nedenle makina imalat sanayiinde kaynak etkinli÷i sa÷lamak,
çevreyi korumanÕn yanÕ sÕra dÕúa ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ da azaltacaktÕr. AyrÕca üretiminin yüzde
50’si ana metal ve makina girdisine ba÷lÕ olunca hurda kullanÕmÕ (geri kazanÕm,
yeniden üretim) önemli bir unsur haline gelmektedir. Makina imalatÕ esnasÕnda enerji
tüketimi çok fazla olmasa da kullandÕ÷Õ metal eúyanÕn üretimi ve metallerin çÕkarÕmÕ
sÕrasÕnda kullanÕlan enerji dikkate alÕndÕ÷Õnda dolaylÕ enerji tüketimi de önem
kazanmaktadÕr.
ÇalÕúma kapsamÕnda makina sanayiinin yeúil imalat potansiyelini ortaya
koyabilmek için öncelikle enerji verimlili÷i ile sektörün enerji tasarruf potansiyeli
tahmin edilmiú daha sonra da sektörde yeúil imalat uygulamalarÕ bir anket çalÕúmasÕ
aracÕlÕ÷Õyla araútÕrÕlmÕútÕr.
Makina imalat sanayiinde 2013-2023 döneminde 2023 ihracat hedefiyle ilgili
farklÕ senaryolara göre üretim de÷eri ve enerji girdi maliyeti hesaplanmÕútÕr.
UluslararasÕ alanda yapÕlan çalÕúmalardan yararlanÕlarak da söz konusu dönemde
sektörde kullanÕlacak enerjiden olasÕ kayÕplar tahmin edilmiútir. Sektörde üretim
sürecindeki enerji kayÕplarÕnÕn önlenmesi yoluyla aynÕ dönemde toplam 4,9 ila 6,1
milyar dolar enerji tasarruf potansiyeli oldu÷u hesaplanmÕútÕr. Bu kaybÕn yarÕsÕndan
fazlasÕnÕn üretim faaliyeti esnasÕnda ve büyük ölçüde de tahrik sistemlerinden
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kaynaklandÕ÷Õ dikkate alÕndÕ÷Õnda bu alanda enerji verimli ekipman (pompa,fan vb.)
kullanÕmÕnÕn önemi ortaya çÕkmaktadÕr. Bu ekipmanlara yapÕlacak ufak çaplÕ
yatÕrÕmlar önemli tasarruf imkanlarÕ sunacaktÕr.
Ülkemizde makina sektöründe yaklaúÕk 13.000 firma faaliyet gösterirken
bunlarÕn yaklaúÕk yüzde 90'Õ 1-19 kiúi çalÕútÕran küçük ölçekli aile úirketleridir.
BunlarÕn finansman sÕkÕntÕsÕ ve teknoloji geliútirme kapasitelerinin yetersizli÷i yeúil
imalat hususunda uygulamada bulunmalarÕnÕn önünde engel teúkil edebilecektir. Bu
nedenle çalÕúmada sektörde

yeúil

imalatÕn

gerçekleútirilmesinde

öncü rol

oynayabilecekleri düúünülen 50’den fazla çalÕúan istihdam eden firmalara anket
uygulanmÕútÕr. KatÕlÕmcÕlar hem alt sektörleri, hem de makina imalat sanayiinin
yo÷unlaútÕ÷Õ illeri temsil etmektedir.
Anket sonucuna göre iúletmelerin sektörün rekabet úansÕnÕ koruyabilecek
yeúil imalat potansiyeli oldu÷u, ancak yeúil imalat faaliyetleri konusunda uygulama
düzeylerinin farklÕlaútÕ÷Õ belirlenmiútir. Sökmeye uygun, geri dönüútürülebilir,
yeniden üretilebilir ürün tasarÕmÕ ile katÕ atÕk azaltma ve tehlikeli madde ikamesi gibi
hususlarda etkin çalÕúmalarda bulunan iúletme sayÕsÕ yüksek iken; sera gazÕ
emisyonlarÕnÕn takibi, yeúil teknoloji farkÕndalÕ÷Õ ve bunu uygulayacak iúgücü
konularÕndaki uygulamalar ise göreceli olarak düúük kalmaktadÕr. øúletmelerin yüzde
87,4’ü enerji ve iklim, yüzde 95,8’i kaynak etkinli÷i, yüzde 91,6’sÕ ürün ve hizmet
tasarÕmÕ, yüzde 72,4’ü lojistik ve ulaútÕrma, yüzde 62,5’i yeúil teknolojiler ve yüzde
48’i çalÕúan katÕlÕmÕna iliúkin çeúitli düzeylerde çalÕúmalar yapmakta olduklarÕnÕ
belirtmiúlerdir. Anket sonuçlarÕ sektörün özellikle kaynak etkinli÷i ve ürün ve hizmet
tasarÕmÕ konularÕna önem verdi÷ini göstermektedir. Bu husus rekabet edebilirlik için
maliyetin düúürülmesi ve tüketici tercihlerine göre üretim yapÕlmasÕndan da
kaynaklanmakta olup, yeúil imalat ve eko-tasarÕm için önemli bir fÕrsat
yaratmaktadÕr.
Makina sanayii alt sektörleri bazÕnda sorulara verilen cevaplarÕn belirli
konularda farklÕlÕklar saptanmÕútÕr. Örne÷in enerji kullanÕmÕnÕ azaltmaya dönük
hedef ve izleme, ürünün parçalarÕn sökülebilmesi, yeniden kullanÕmÕ ve yeniden
üretimine uygun tasarÕmÕ çalÕúmalarÕ “metal iúleme makinalarÕ ve takÕm tezgâhlarÕ
imalatÕ” alt sektöründe di÷er alt sektörlere göre daha fazla iken, “tarÕm ve ormancÕlÕk
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makinalarÕnÕn imalatÕ” alt sektöründe en azdÕr. TarÕm ve ormancÕlÕk makinalarÕ
imalatÕ di÷erlerine göre daha düúük teknoloji içeren ürünleri kapsamaktayken, metal
iúleme ve takÕm tezgâhÕ imalatÕ en hassas ürün gereksinimlerini ve en yüksek
teknolojiyi gerektirmekte, yeniden kullanÕm alanÕnda yüksek bir potansiyeli
barÕndÕrmakta, bu nedenle enerji kullanÕmÕ ve tasarrufu ile demonte için tasarÕm
önem kazanmaktadÕr. Bu da ankete verilen cevaplarla paralellik göstermektedir.
YapÕlan korelasyon analizi sonucunda, kaynak etkinli÷i ve atÕk azaltma
yoluyla maliyetleri düúürmenin mümkün oldu÷unu düúünen iúletmelerin bu alanda
süreç ve iúlemleri belirleyip iyileútirdi÷i ve bunun için de bir plan oluúturdu÷u
görülmektedir.
Makina imalat sanayiinde yeúil imalat uygulamalarÕ konusundaki potansiyelin
hayata geçirilmesinde izlenecek politikalar önem arz etmekte olup, bu sayede imalat
sanayiinde yeúil imalata geçiúte makina sektörü öncü rol oynayabilecektir.
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ATIKLARIN DÜZENLø
DEPOLANMASINA DAøR
YÖNETMELøK

ATIK YAöLARIN
KONTROLÜ
YÖNETMELøöø

30.07.2008
26952
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AtÕklarÕn yakÕlmasÕnÕn çevre üzerine olabilecek
olumsuz etkilerini, özellikle hava, toprak, yüzey sularÕ
ve yeraltÕ sularÕnda emisyonlar sonucu oluúan kirlili÷i
ve insan sa÷lÕ÷Õ için ortaya çÕkabilecek riskleri
uygulanabilir yöntemlerle önlemek ve
sÕnÕrlandÕrmaktÕr.
AtÕklarÕn düzenli depolama yöntemi ile bertarafÕ
sürecinde;
- Oluúabilecek sÕzÕntÕ sularÕnÕn ve depo gazlarÕnÕn
toprak, hava, yeraltÕ sularÕ ve yüzeysel sularÕn
üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye
indirilerek çevre kirlili÷inin önlenmesine
iliúkin teknik ve idari hususlar ile uyulmasÕ gereken
genel kurallarÕ belirlemektir.
AtÕk ya÷larÕn üretiminden bertarafÕna kadar
- Çevreye zarar verecek úekilde do÷rudan veya dolaylÕ
bir biçimde alÕcÕ ortama verilmesinin önlenmesine,
- AtÕk ya÷larÕn yönetiminde gerekli teknik ve idari
standartlarÕn oluúturulmasÕna
- Geçici depolama, iúleme ve bertaraf tesislerinin
kurulmasÕ ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi
amacÕyla gerekli prensip ve programlarÕn
belirlenmesine dair usul ve esaslarÕ belirlemektir.

AtÕklarÕn oluúumlarÕndan bertaraflarÕna kadar çevre ve
insan sa÷lÕ÷Õna zarar vermeden yönetimlerinin
sa÷lanmasÕna yönelik genel esaslarÕn belirlenmesidir.

ATIK YÖNETøMøNøN
GENEL ESASLARINA
øLøùKøN YÖNETMELøK

ATIKLARIN
YAKILMASINA øLøùKøN
YÖNETMELøK

AmacÕ

AdÕ

26.03.2010
27533

06.10.2010
27721

Tarih
ve Resmi
Gazete
Nosu
05.07.2008
26927

Yönetmeli÷e göre
-AtÕk motor ya÷larÕ dahil atÕk ya÷lar ile bu ya÷larÕn iúlenmesi sonucu çÕkan
atÕklarÕn insan ve çevreye zarar verecek úekilde sahada boúaltÕlmasÕ veya
yenisi ile de÷iútirilmesi, depolanmasÕ
-Do÷rudan veya dolaylÕ bir biçimde yüzeysel sular ile yeraltÕ suyuna,
denizlere, drenaj sistemleri ile topra÷a verilmesi,
-Fuel-oil veya di÷er sÕvÕ yakÕtlara karÕútÕrÕlmasÕ
-Mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aúarak hava kirlili÷ine neden
olacak úekilde iúlenmesi veya yakÕlmasÕ yasaktÕr.

- Düzenli depolama tesisinin yer seçimi ve tasarÕmÕ, topra÷Õn, yüzeysel
sularÕn ve yeraltÕ sularÕnÕn kirlenmesini önleyecek úekilde yapÕlmasÕ,
- Depolama tesisinde oluúan gazlarÕn birikmesinin ve toplanmasÕnÕn kontrol
altÕna alÕnmasÕ esastÕr.

- Do÷al kaynaklarÕn olabildi÷ince az kullanÕldÕ÷Õ temiz teknolojilerin
geliútirilmesi ve kullanÕlmasÕ,
- Üretim, kullanÕm veya bertaraf aúamalarÕnda çevreye zarar vermeyecek
veya en az zarar verecek úekilde tasarlanan ürünlerin pazarlama ve teknik
geliúiminin sa÷lanmasÕ,
esastÕr.
- Yakma ve beraber yakma iúlemi sÕrasÕnda üretilen ÕsÕnÕn, elektrik enerjisine
dönüútürme, üretim sürecinde kullanma ya da bölgesel ÕsÕtmada kullanma
gibi yöntemlerle en elveriúli biçimde geri kazanÕlmasÕ esastÕr.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli HususlarÕ
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14.03.2005
25755

Tarih
ve Resmi
Gazete
Nosu
24.08.2011
28035
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Tehlikeli atÕklarÕn, üretiminden nihai bertarafÕna
kadar;
- ønsan sa÷lÕ÷Õna ve çevreye zarar verecek úekilde
do÷rudan veya dolaylÕ biçimde alÕcÕ ortama
verilmesinin önlenmesine,
- Üretiminin ve taúÕnmasÕnÕn kontrolünün
sa÷lanmasÕna, ithalinin yasaklanmasÕna ve
ihracatÕnÕn kontrolüne,
- Üretiminin kayna÷Õnda en aza indirilmesine,
- Üretiminin kaçÕnÕlmazsa üretildi÷i yere en yakÕn
mesafede bertaraf edilmesine,
- Yeterli bertaraf tesisi kurulmasÕ ve çevresel
bakÕmdan kontrolüne iliúkin esaslarÕ kapsar.

a) Çevresel açÕdan belirli ölçütlere, temel úart ve
özelliklere sahip ambalajlarÕn üretimine,
b) Ambalaj atÕklarÕnÕn oluúumunun önlenmesi,
önlenemeyen ambalaj atÕklarÕnÕn tekrar kullanÕm,
geri dönüúüm ve geri kazanÕm yolu ile bertaraf
edilecek miktarÕnÕn azaltÕlmasÕna,
c) Ambalaj atÕklarÕnÕn çevreye zarar verecek
úekilde do÷rudan ve dolaylÕ olarak alÕcÕ ortama
verilmesinin önlenmesine,
ç) Ambalaj atÕklarÕnÕn belirli bir yönetim sistemi
içinde, kayna÷Õnda ayrÕ toplanmasÕ, taúÕnmasÕ,
ayrÕlmasÕna iliúkin teknik ve idari standartlarÕn
oluúturulmasÕna yönelik prensip, politika ve
programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslarÕn
belirlenmesidir.

AMBALAJ ATIKLARININ
KONTROLÜ YÖNETMELøöø

TEHLøKELø ATIKLARIN
KONTROLÜ YÖNETMELøöø

AmacÕ

AdÕ

- AtÕklarÕn kayna÷Õnda en aza indirilmesi esastÕr,
- AtÕk yönetiminin her safhasÕnda sorumlu kiúiler, çevre ve insan
sa÷lÕ÷Õna zarar vermeyecek tedbirleri alÕrlar,
- AtÕklarÕn yarattÕ÷Õ çevresel kirlenme ve bozulmadan do÷an zararlardan
dolayÕ atÕk üreticileri, taúÕyÕcÕlarÕ, bertaraf edicileri kusur úartÕ
aranmaksÕzÕn sorumludurlar,
- AtÕklarÕn yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararÕn
giderilmesi için yapÕlan harcamalar kirleten öder prensibine göre atÕklarÕn
yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kiúiler tarafÕndan karúÕlanÕr,
- AtÕklarÕn geçici depolanmasÕ iúleminin atÕ÷Õ üreten tesis içinde
yapÕlmasÕ esastÕr.

- Ambalaj atÕklarÕnÕn oluúumunun önlenmesi, üretimin kaçÕnÕlmaz oldu÷u
durumlarda ise öncelikle tekrar kullanÕlmasÕ, geri dönüútürülmesi, geri
kazanÕlmasÕ ve enerji kayna÷Õ olarak kullanÕlmasÕ,
-AmbalajÕn, ambalaj atÕ÷ÕnÕn ve içerdi÷i maddelerin miktarÕnÕn ve
çevreye verdi÷i zararÕn, ambalajÕn tasarÕmÕndan baúlayarak, üretimi,
pazarlanmasÕ, da÷ÕtÕmÕ, kullanÕlmasÕ, atÕk haline gelmesi ve bertaraf
edilmesine kadar, temiz ürün ve teknolojiler geliútirilerek azaltÕlmasÕna
yönelik önleme faaliyeti yapÕlmasÕ,
- Üretilecek ambalajlarÕn yapÕsÕndaki a÷Õr metal muhtevalarÕnÕn,
ambalajÕn birim a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn, ambalajÕn fonksiyonunu bozmayacak gerekli
sa÷lÕk, temizlik ve güvenlik düzeyini olumsuz etkilemeyecek úekilde en
aza indirilmesi esastÕr.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli HususlarÕ

EK-1 TÜRKøYE'DE YEùøL øMALATLA øLGøLø GÖRÜLEN ÖNEMLø YÖNETMELøKLER (devam)
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KATI ATIKLARIN KONTROLÜ
YÖNETMELøöø

14.03.1991
20814
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Çevre ve insan sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ için
araçlardan kaynaklanan atÕklarÕn oluúumunu
engellemek, ömrünü tamamlamÕú araçlar ve
bunlara ait parçalarÕn yeniden kullanÕm, geri
dönüúüm ve geri kazanÕm iúlemleri ile bertaraf
edilecek atÕk miktarÕnÕ azaltmak, ekonomik
operatörlerin ve geçici depolama alanlarÕnÕn tabi
olacaklarÕ standartlarÕ ve yükümlülükleri
belirlemektir.
Her türlü atÕk ve artÕ÷Õn çevreye zarar verecek
úekilde, do÷rudan veya dolaylÕ bir biçimde alÕcÕ
ortama verilmesi, depolanmasÕ, taúÕnmasÕ,
uzaklaútÕrÕlmasÕ ve benzeri faaliyetlerin
yasaklanmasÕna yönelik politika ve programlarÕn
belirlenmesi, uygulanmasÕ ve geliútirilmesidir.

Çevre ve insan sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ amacÕyla;
elektrikli ve elektronik eúyalarda bazÕ zararlÕ
maddelerin kullanÕmÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ, bu
sÕnÕrlandÕrÕlmalardan muaf tutulacak
uygulamalarÕn belirlenmesi, elektrikli ve
elektronik eúyalarÕn ithalatÕnÕn kontrol altÕna
alÕnmasÕna dair idari, hukuki ve teknik esaslarÕ
düzenleyerek elektrikli ve elektronik eúya
atÕklarÕnÕn çevreyle uyumlu úekilde geri
kazanÕlmasÕ ve bertaraf edilmesine iliúkin usul ve
esaslarÕ düzenlemektir.

ELEKTRøKLø VE ELEKTRONøK
EùYALARDA BAZI ZARARLI
MADDELERøN KULLANIMININ
SINIRLANDIRILMASINA DAøR
YÖNETMELøK

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIù
ARAÇLARIN KONTROLÜ
HAKKINDA YÖNETMELøK

AmacÕ

AdÕ

30.12.2009
27448

Tarih
ve Resmi
Gazete
Nosu
30.05.2008
26891

- KatÕ atÕk üreten kiúi ve kuruluúlar, en az katÕ atÕk üreten teknolojiyi
seçmekle, mevcut üretimdeki katÕ atÕk miktarÕnÕ azaltmak, katÕ atÕk
içinde zararlÕ madde bulundurmamakla, katÕ atÕklarÕn
de÷erlendirilmesi ve maddesel geri kazanma konusunda yapÕlan
çalÕúmalara katÕlmakla yükümlüdür.

- Geri dönüúüm uygulamalarÕnÕ yaygÕnlaútÕrmak için araçlarda geri
dönüútürülmüú malzeme kullanÕmÕ arttÕrÕlÕr,
-Yeni araçlarÕn ve bunlara ait malzeme ve parçalarÕn tasarÕm ve
üretimi, araç ömrünü tamamladÕktan sonra sökümünü, yeniden
kullanÕmÕnÕ, geri kazanÕmÕnÕ ve geri dönüúümünü kolaylaútÕracak
úekilde yapÕlÕr.

Elektrikli ve elektronik eúyalarda bazÕ zararlÕ maddelerin
kullanÕmÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕna iliúkin ilkeler úunlardÕr:-øthal veya
imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik eúyalarda
kurúun (Pb), cÕva (Hg), artÕ altÕ de÷erlikli krom (Cr6+), polibromürlü
bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile
kadmiyumun (Cd) bulunmasÕ yasaktÕr.-Teknik ve ekonomik
yapÕlabilirlik esas olmak üzere, uluslararasÕ geliúmelere ba÷lÕ olarak
üreticiler, elektrikli ve elektronik eúyalarÕn üretim, ürün temini, ürün
geliútirme, Ar-Ge ve tasarÕm faaliyetlerinde bu yönetmelik
kapsamÕndaki zararlÕ maddelerin kullanÕmÕndan kaçÕnmak veya
yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri kullanmak için gerekli
çalÕúmalarÕ yapar.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli HususlarÕ

EK-1 TÜRKøYE'DE YEùøL øMALATLA øLGøLø GÖRÜLEN ÖNEMLø YÖNETMELøKLER (devam)
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ATIK PøL VE
AKÜMÜLATÖRLERøN
KONTROLÜ YÖNETMELøöø

31.08.2004
25569

SU KøRLøLøöø KONTROLÜ
YÖNETMELøöø

ATIK ELEKTRøKLø VE
ELEKTRONøK EùYALARIN
KONTROLÜ YÖNETMELøöø

22.05.2012
28300

31.12.2004
25687

AdÕ

Tarih
ve Resmi
Gazete Nosu

149

- Çevresel açÕdan belirli kriter, temel koúul ve
özelliklere sahip pil ve akümülatörlerin üretiminin
sa÷lanmasÕna ve insan sa÷lÕ÷Õna ve çevreye zarar
verecek úekilde do÷rudan veya dolaylÕ olarak alÕcÕ
ortama verilmesinin önlenmesine,
- Etiketleme ve iúaretleme ile pil ve akümülatör
ürünlerinin kalite kontrolünün, ithalatÕnÕn kontrolünün
ve içerdi÷i zararlÕ madde miktarÕnÕn kontrolünün
sa÷lanmasÕna,
- AtÕk pil ve akümülatörlerin geri kazanÕm veya nihai
bertarafÕna yönelik esaslarÕn belirlenmesi için hukuki
ve teknik esaslarÕ düzenlemektir.
- Ülkenin yeraltÕ ve yerüstü su kaynaklarÕ
potansiyelinin korunmasÕ ve en iyi bir biçimde
kullanÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ için su kirlenmesinin
önlenmesini sürdürülebilir kalkÕnma hedefleriyle
uyumlu bir úekilde gerçekleútirmek üzere gerekli olan
hukuki ve teknik esaslarÕ belirlemektir.

Elektrikli ve elektronik eúyalarÕn (EEE) üretiminden
nihai bertarafÕna kadar çevre ve insan sa÷lÕ÷ÕnÕn
korunmasÕ amacÕyla elektrikli ve elektronik eúyalarda
bazÕ zararlÕ maddelerin kullanÕmÕnÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ,
bu sÕnÕrlandÕrmalardan muaf tutulacak uygulamalarÕn
belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eúyalarÕn
ithalatÕnÕn kontrol altÕna alÕnmasÕ, elektrikli ve
elektronik atÕklarÕn oluúumunun ve bertaraf edilecek
atÕk miktarÕnÕn azaltÕlmasÕ için yeniden kullanÕm, geri
dönüúüm, geri kazanÕm yöntem ve hedeflerine iliúkin
hukuki ve teknik esaslarÕ düzenlemektir.

AmacÕ

-Su kirlili÷i kontrolü açÕsÕndan her tür kirletici kayna÷Õn bir
izin belgesine ba÷lanmasÕ,
- AtÕksu miktarÕnÕ ve atÕk sudaki atÕk konsantrasyonunu en
aza indirerek kirlili÷i kayna÷Õnda önleyecek teknoloji ile
üretim yapÕlmasÕ, atÕk su arÕtÕmÕnda teknik ve ekonomik
açÕdan uygun arÕtma yöntemlerinin seçilmesi,
- Benzer nitelikte atÕksu üreten endüstriler ve yerleúimler için
ortak atÕksu arÕtma tesisi kurulmasÕ esastÕr.

Pil ve Akümülatör Üreticileri,
- ZararlÕ maddeleri içeren pilleri üretmemekle veya ithal
etmemekle, ürettikleri veya ithal ettikleri,
- Akümülatör ürünlerini bu Yönetmelikte belirtilen úekilde
etiketlemek ve iúaretlemekle,
- Genel bir toplama ve geri dönüúüm sistemi geliútirerek veya
belli bir sisteme katÕlarak atÕk pillerin ve akümülatörlerin
toplanmasÕnÕ ve bertarafÕnÕ sa÷lamakla yükümlüdür.

Elektrikli ve elektronik eúya üreticileri;
- UluslararasÕ geliúmelere ba÷lÕ olarak,EEElerin üretim, ürün
temini, ürün geliútirme, Ar-Ge ve tasarÕm faaliyetlerinde
yönetmelik kapsamÕndaki zararlÕ maddelerin kullanÕmÕndan
kaçÕnmak veya yerlerine daha güvenli alternatif maddeleri
kullanmakla
- EEE tasarÕmÕ ve üretimi sÕrasÕnda, ürünlerin kolayca
parçalanmasÕnÕ, ayrÕútÕrÕlmasÕnÕ, yeniden kullanÕmÕnÕ
kolaylaútÕracak malzeme ve parçalarÕ kullanmakla
-Evsel AEEE’lere dair yönetmelikte belirtilen toplama
hedeflerinin gerçekleútirilmesini sa÷lamakla yükümlüdür.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli
HususlarÕ

EK-1 TÜRKøYE'DE YEùøL øMALATLA øLGøLø GÖRÜLEN ÖNEMLø YÖNETMELøKLER (devam)

150

TEHLøKELø MADDELERøN SU VE
ÇEVRESøNDE NEDEN OLDUöU
KøRLøLøöøN KONTROLÜ
YÖNETMELøöø

BAZI TEHLøKELø MADDELERøN,
MÜSTAHZARLARIN VE
EùYALARIN ÜRETøMøNE,
PøYASAYA ARZINA VE
KULLANIMINA øLøùKøN
KISITLAMALAR HAKKINDA
YÖNETMELøK
KøMYASALLARIN ENVANTERø
VE KONTROLÜ HAKKINDA
YÖNETMELøK

OZON TABAKASINI øNCELTEN
MADDELERøN AZALTILMASINA
øLøùKøN YÖNETMELøK

MUHTEMEL PATLAYICI
ORTAMDA KULLANILAN
TEÇHøZAT VE
KORUYUCU SøSTEMLER øLE
øLGøLø YÖNETMELøK (94/9/AT)

26.11.2005
26005

26.12.2008
27092 Mükerrer

12/11/2008
27052

27.10.2002
24919

26.12.2008
27092 Mükerrer

AdÕ

Tarih
ve Resmi
Gazete Nosu
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Yönetmelik kapsamÕna giren muhtemel patlayÕcÕ
ortamda kullanÕlan teçhizatÕn ve koruyucu sistemlerin
güvenli olarak piyasaya arzÕ için gerekli emniyet
kurallarÕ ile uygunluk de÷erlendirme prosedürlerine
iliúkin usul ve esaslarÕ
belirlemektir.

Ülkemizin taraf oldu÷u Ozon TabakasÕnÕ øncelten
Maddelere Dair Montreal Protokolü ve de÷iúiklikleri
ile kontrol altÕna alÕnan maddelerin kullanÕlmasÕna ve
bazÕlarÕnÕn tüketiminin bir takvim çerçevesinde
azaltÕlarak kullanÕmdan kaldÕrÕlmasÕna iliúkin usul ve
esaslarÕ belirlemektir.

KimyasallarÕn insan sa÷lÕ÷Õ ve çevre üzerinde
yaratabilece÷i olumsuz etkilere karúÕ etkin koruma
sa÷lamak üzere envanter oluúturulmasÕna ve
kontrolüne iliúkin idari ve teknik usul ve esaslarÕ
düzenlemektir.

-ønsan sa÷lÕ÷Õ ve çevrenin korunmasÕnÕ temin etmek
üzere, bazÕ tehlikeli maddelerin veya madde
gruplarÕnÕn kendi baúÕna üretimi ve kullanÕmÕ,
müstahzar içerisinde veya eúyada kullanÕmÕ ile
bunlarÕn piyasaya arzÕna iliúkin idari ve teknik usul
ve esaslarÕ düzenlemektir.

Su ve çevresinde tehlikeli maddelerden kaynaklanan
kirlili÷in tespiti, önlenmesi ve kademeli olarak
azaltÕlmasÕdÕr.

AmacÕ

- Teçhizat, emniyet cihazlarÕ, kumanda cihazlarÕ ve ayarlama
donanÕmlarÕ, aksamlar ve koruyucu sistemler yönetmelikte
belirtilen úartlarÕ yerine getirir,
- KullanÕm amaçlarÕ göz önünde bulundurularak, bu
Yönetmeli÷in ekinde belirtilen ve uygulanacak olan temel
sa÷lÕk ve emniyet gereklerini karúÕlar.

- Yönetmeli÷in yürürlü÷e girdi÷i tarihten itibaren ozon
tabakasÕnÕ incelten ve Montreal Protokolü ve De÷iúiklikleri
ile kontrol altÕna alÕnan yönetmelik ekinde belirtilen
maddelerden herhangi birini üretmek, bunlarÕ kullanarak
üretim yapan yeni tesis kurmak ve kapasite arttÕrmak üzere
tesis veya ünite kurmak yasaktÕr.

- Üretilen veya kendi halinde veya müstahzar içinde ithal
edilen maddeler hakkÕnda veri toplanmasÕ,
önceliklendirilmesi ve kontrolünün sa÷lanmasÕ,
- Tehlikeli maddelerin insan sa÷lÕ÷Õ ve çevre üzerine sebep
olabilece÷i riskleri azaltarak insan sa÷lÕ÷Õ ve çevre açÕsÕndan
yeterli seviyede koruma sa÷lanmasÕ esastÕr.

Sahip olduklarÕ tehlikeli özellikler nedeni ile insan sa÷lÕ÷Õ ve
çevre üzerinde olumsuz etkileri olan bazÕ tehlikeli maddeler
veya madde gruplarÕnÕn, kendi baúÕna üretimi, müstahzar
içerisinde veya eúyada kullanÕmÕ ve bunlarÕn piyasaya arzÕna
iliúkin kÕsÕtlamalar getirilmektedir.

-Yüzeysel sularda, haliç sularÕnda, bölgesel sularda kirlili÷e
neden olan tehlikeli maddelerin belirlenmesi,
-Kirlilik azaltma programlarÕnÕn oluúturulmasÕ,
-Kirlili÷in önlenmesi ve izlenmesi,
-Deúarj standartlarÕ ve kalite kriterlerinin belirlenmesi esastÕr.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli
HususlarÕ

EK-1 TÜRKøYE'DE YEùøL øMALATLA øLGøLø GÖRÜLEN ÖNEMLø YÖNETMELøKLER (devam)
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30.12.2006
26392

28.12.2003
25330

17.07.2008
26939

Tarih
ve Resmi
Gazete Nosu
21.11.2008
27061

YENø BøNEK OTOMOBøLLERøN
YAKIT EKONOMøSø VE CO2
EMøSYONU KONUSUNDA
TÜKETøCøLERøN
BøLGøLENDøRøLMESøNE øLøùKøN
YÖNETMELøK
BELøRLø GERøLøM SINIRLARI
DAHøLøNDE KULLANILMAK
ÜZERE TASARLANMIù
ELEKTRøKLø TEÇHøZAT øLE
øLGøLø YÖNETMELøK
(2006/95/AT)

151

Yönetmelik kapsamÕna giren elektrikli teçhizatÕn
emniyet gerekleri ve uygunluk de÷erlendirme
prosedürlerini sa÷ladÕktan sonra piyasaya arzÕ için
gerekli olan emniyet kurallarÕ ile uygunluk
de÷erlendirmeye iliúkin usul ve esaslarÕ belirlemektir.
Yönetmelik kapsamÕndaki elektrikli teçhizat, temel
emniyet gereklerini karúÕlamak zorundadÕr.

Tüketicilerin bilinçli seçim yapabilmesine imkan
vermek için, piyasada satÕúa veya kiraya sunulan yeni
binek otomobillerin CO2 emisyonu ve yakÕt
ekonomisi ile ilgili bilgi edinmesini sa÷lamaktÕr.

Çevresel Etki De÷erlendirmesi (ÇED) sürecinde
uyulacak idari ve teknik usul ve esaslarÕ
düzenlemektir.

Çevrenin korunmasÕ için tesis veya faaliyetin
çalÕúmaya baúlamasÕndan sona erdirilmesine kadar
olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarÕnÕ;
denetim yapacak personelin, çevre yönetim
birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda
yetkilendirilmiú firmalarÕn nitelikleri ile
yükümlülüklerini düzenlemektir.

ÇEVRE DENETøMø
YÖNETMELøöø

ÇEVRESEL ETKø
DEöERLENDøRME
YÖNETMELøöø

AmacÕ

AdÕ

Yürürlükteki iyi mühendislik uygulamasÕna uygun olarak
yapÕlmÕú olan, yapÕlma amacÕna uygun olarak kullanÕldÕ÷Õnda,
düzgünce monte edilip bakÕmÕ yapÕldÕ÷Õnda insanlarÕn, evcil
hayvanlarÕn ve mallarÕn güvenli÷ini tehlikeye düúürmeyen
elektrikli teçhizat piyasaya arz edilebilir.

- Gerçekleútirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek
olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz
yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek
ölçüde en aza indirilmesi için alÕnacak önlemlerin, seçilen yer
ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek
de÷erlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasÕnÕn izlenmesi
ve kontrolünde sürdürülecek çalÕúmalar yapÕlmasÕ ÇED
olarak tanÕmlanmakta,
- Projenin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin, alÕnacak
önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre
kabul edilebilir düzeylerde oldu÷unun saptanmasÕ halinde
ÇED olumlu kararÕ verilmekte olup, ÇED raporu hazÕrlamasÕ
gereken projeler yönetmelikte belirlenmektedir.
-ømalatçÕ; sataca÷Õ, promosyonunu yapaca÷Õ, kiralayaca÷Õ,
taksitli satÕúa sunaca÷Õ veya nihai kullanÕcÕya tedarik edece÷i
bu Yönetmelik kapsamÕ otomobillerle ilgili etiketlerde,
tüketicilerin bilgilenmesini teminen, yakÕt ekonomisi ve CO2
emisyon verilerini belirtir.

- Çevre denetimiyle ilgili iú ve iúlemleri, çevre denetim
görevlisi niteliklerini, faaliyet veya tesis sahiplerinin
yükümlülükleri ile denetimle ilgili birimlerin görev ve
yetkilerini,
- Çevre gönüllüsünün nitelik ve görevlerini kapsar.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli
HususlarÕ

EK-1 TÜRKøYE'DE YEùøL øMALATLA øLGøLø GÖRÜLEN ÖNEMLø YÖNETMELøKLER (devam)
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30.12.2006
26392
(4.Mük.)

Tarih
ve Resmi
Gazete Nosu
03.03.2009
27158
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Yönetmelik kapsamÕna giren muhtemel patlayÕcÕ
ortamda kullanÕlan teçhizatÕn ve koruyucu sistemlerin
güvenli olarak piyasaya arzÕ için gerekli emniyet
kurallarÕ ile uygunluk de÷erlendirme prosedürlerine
iliúkin usul ve esaslarÕ belirlemektir.

MakinalarÕn, usulüne uygun úekilde kuruldu÷unda,
bakÕmÕ yapÕldÕ÷Õnda ve kendinden beklenen amaçlar
do÷rultusunda kullanÕldÕ÷Õnda, insan sa÷lÕ÷Õna ve
güvenli÷ine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve
mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve
hizmete sunulmalarÕnÕ teminen, tasarÕm ve imalat
aúamasÕnda uyulmasÕ gereken temel emniyet úartlarÕ
ile takip edilmesi gereken uygunluk de÷erlendirme
prosedürlerini ve uygunluk de÷erlendirmesi yapacak
onaylanmÕú kuruluúlarÕn görevlendirilmesinde dikkate
alÕnacak asgari kriterleri düzenlemektir.

MAKøNA EMNøYETø
YÖNETMELøöø

MUHTEMEL PATLAYICI
ORTAMDA KULLANILAN
TEÇHøZAT VE KORUYUCU
SøSTEMLER øLE øLGøLø
YÖNETMELøK (ATEX)

AmacÕ

AdÕ

- Teçhizat, emniyet cihazlarÕ, kumanda cihazlarÕ ve ayarlama
donanÕmlarÕ, aksamlar ve koruyucu sistemler yönetmelikte
belirtilen úartlarÕ yerine getirir,
- KullanÕm amaçlarÕ göz önünde bulundurularak, bu
Yönetmeli÷in ekinde belirtilen ve uygulanacak olan temel
sa÷lÕk ve emniyet gereklerini karúÕlar,
- Teçhizat ve koruyucu sistemler özellikli bir patlayÕcÕ ortam
için tasarÕmlanabilir. Bu durumda, bu teçhizat ve koruyucu
sistemler buna göre iúaretlenmelidir.

- ømalatçÕ veya yetkili temsilcisi, makinayÕ piyasaya arz
etmeden ve/veya hizmete sunmadan önce; yönetmelikte yer
alan ilgili temel sa÷lÕk ve güvenlik kurallarÕnÕ sa÷lamak,"CE"
uygunluk iúaretini iliútirmek zorundadÕr.
- MakinalarÕn imalâtçÕlarÕ veya yetkili temsilcileri makinalara
uygulanacak sa÷lÕk ve güvenlik kurallarÕnÕ belirlemek için bir
risk de÷erlendirmesi yapÕlmasÕnÕ sa÷lamalÕdÕr. Makinalar
daha sonra bu risk de÷erlendirmesi sonuçlarÕnÕ göz önünde
bulundurarak tasarÕmlanmalÕ ve imal edilmelidir.
- Makinalar, havada yayÕlan gürültü emisyonunun neden
olaca÷Õ riskleri en düúük seviyeye indirilecek úekilde, teknik
ilerleme ve gürültüyü özellikle kayna÷Õnda azaltma yollarÕnÕn
varlÕ÷Õ dikkate alÕnarak tasarlanmalÕ ve imal edilmelidir.
- Makinalar, ürettikleri tehlikeli malzemelerin ve maddelerin
soluma, yutma, deriyle, gözle ve mukoza tabakasÕyla
temasÕna ve deriye nüfuz etme risklerine engel olunacak
úekilde tasarÕmlanmalÕ ve imal edilmelidir.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli
HususlarÕ

EK-1 TÜRKøYE'DE YEùøL øMALATLA øLGøLø GÖRÜLEN ÖNEMLø YÖNETMELøKLER (devam)
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AÇIK ALANDA KULLANILAN
TEÇHøZAT TARAFINDAN
OLUùTURULAN ÇEVREDEKø
GÜRÜLTÜ EMøSYONU øLE øLGøLø
YÖNETMELøK

SANAYø KAYNAKLI HAVA
KøRLøLøöøNøN KONTROLÜ
YÖNETMELøöø

03.07.2009
27277

ønsan sa÷lÕ÷ÕnÕn ve çevrenin korunmasÕnÕ ve
piyasanÕn düzgün iúleyiúini sa÷lamak için, karayolu
dÕúÕnda kullanÕlan hareketli makinalara takÕlan
motorlardan çÕkan gaz ve parçacÕk halindeki kirletici
emisyonlarÕna karúÕ alÕnacak tedbirler kapsamÕnda
motorlarÕn belgelendirilmesine dair hükümleri ve
bunlarÕn uygulanmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕ
belirlemektir.

KARAYOLU DIùINDA
KULLANILAN HAREKETLø
MAKøNALARA TAKILAN øÇTEN
YANMALI MOTORLARDAN
ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK
HALøNDEKø KøRLETøCø
EMøSYONLARA KARùI ALINACAK
TEDBøRLERLE øLGøLø TøP ONAYI
YÖNETMELøöø
ENERJø KAYNAKLARININ VE
ENERJøNøN KULLANIMINDA
VERøMLøLøöøN ARTIRILMASINA
DAøR YÖNETMELøK
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ønsan sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ ve iç pazarÕn düzgün
iúleyiúine katkÕda bulunmak üzere, açÕk alanda
kullanÕlan teçhizatÕn yarattÕ÷Õ gürültüye iliúkin
gürültü emisyonlarÕ standartlarÕnÕn uygulanmasÕ,
teknik belgeler ve bilgilerin toplanmasÕ, uygunluk
de÷erlendirme prosedürleri ve iúaretleme ile ilgili
usul ve esaslarÕ belirlemektir.
- Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu
atmosfere yayÕlan is, duman, toz, gaz, buhar ve
aerosol halindeki emisyonlarÕ kontrol altÕna almak,
- ønsanÕ ve çevresini hava alÕcÕ ortamÕndaki
kirlenmelerden do÷acak tehlikelerden korumak,
- Hava kirlenmeleri sebebiyle çevrede ortaya çÕkan
umuma ve komúuluk münasebetlerine önemli zararlar
veren olumsuz etkileri gidermek ve bu etkilerin
ortaya çÕkmamasÕnÕ sa÷lamaktÕr.

Enerjinin etkin kullanÕlmasÕ, enerji israfÕnÕn
önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki
yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunmasÕ için
enerji kaynaklarÕnÕn ve enerjinin kullanÕmÕnda
verimlili÷in artÕrÕlmasÕna iliúkin usul ve esaslarÕ
düzenlemektir.

AmacÕ

AdÕ

30.12.2006
26392 - 4.
Mükerrer

27.10.2011
28097

Tarih
ve Resmi
Gazete
Nosu
20.06.2007
26558

Enerji verimliligine yönelik hizmetler ile çalÕúmalarÕn
yönlendirilmesi ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnda enerji verimliligi
ile ilgili egitim ve sertifikalandÕrma faaliyetlerine, etüt ve
projelere, projelerin desteklenmesine ve gönüllü anlaúma
uygulamalarÕna, talep tarafÕ yönetimine, termik santrallerin
atÕk ÕsÕlarÕndan yararlanÕlmasÕna, biyoyakÕt ve hidrojen gibi
alternatif yakÕt kullanÕmÕna özendirilmesidir.
øzin verilen ses güç seviyeleri, gürültü iúaretlemesi, bazÕ
ekipmanlar için getirilen gürültü emisyonu limit de÷erleri,
uygunluk de÷erlendirme prosedürleri gibi konularda
düzenlemeler içeriyor. Yönetmelik uyarÕnca, ilgili makina
üreticilerinin ekipmanlarÕnÕn yönetmelik hükümlerini
karúÕladÕ÷ÕnÕ belgeleyen bir uygunluk beyanÕ düzenlemeleri
gerekmektedir.
- Organik çözücü kullanan tesislere kapasitelerine göre
emisyon izni alma yükümlülü÷ü getirmektedir,
- Endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonlar için limitler
belirleyen ve hava kalitesi sÕnÕr de÷erleri getiren
yönetmeliktir.

Motordan çÕkan parçacÕk ve gaz halindeki kirletici
emisyonlarÕnÕn sÕnÕr de÷erlere uygun olmasÕ halinde tip onayÕ
verilmektedir.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli
HususlarÕ

EK-1 TÜRKøYE'DE YEùøL øMALATLA øLGøLø GÖRÜLEN ÖNEMLø YÖNETMELøKLER (devam)
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14.12.2011
28142

14.12.2006
26376

Tarih
ve Resmi
Gazete Nosu
07.10.2010
27722

TEKSTøL SEKTÖRÜNDE
ENTEGRE KøRLøLøK ÖNLEME VE
KONTROL TEBLøöø
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Tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine, çevreyle
uyumlu yönetiminin sa÷lanmasÕ için üretim sÕrasÕnda
suya, havaya ve topra÷a verilecek her türlü emisyon,
deúarj ve atÕklarÕn kontrolü ile hammadde ve
enerjinin etkin kullanÕmÕna ve temiz üretim
teknolojilerinin kullanÕmÕna iliúkin usul ve esaslarÕ
düzenlemektir.

Enerji tüketiminde tasarruf ve tüketicilerin enerjiyi
daha verimli kullanan elektrikli cihazlarÕ tercih
edebilmelerini sa÷lamak için, elektrik enerjisi ile
çalÕúan ev tipi klimalarÕn enerji etiketlemesiyle ilgili
kurallarÕ ve performans standartlarÕnÕ belirlemektir.

Enerji ile ilgili ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi
veya hizmete sunulabilmesi için, bu ürünlerin
tasarÕmÕnda uyulmasÕ zorunlu olan úartlarÕn
çerçevesini belirlemek suretiyle enerji verimlili÷ini,
çevre koruma düzeyini ve enerji arz güvenli÷ini
artÕrarak sürdürülebilir kalkÕnmaya katkÕda
bulunmaktÕr.

ENERJø øLE øLGøLø ÜRÜNLERøN
ÇEVREYE DUYARLI
TASARIMINA øLøùKøN
YÖNETMELøK

EV TøPø KLøMALARIN ENERJø
ETøKETLEMESø YÖNETMELøöø
(2002/31/AT)

AmacÕ

AdÕ

- Yeni kurulacak ve kapasite artÕrÕmÕ yapÕlacak tesisler için
yürütülen ÇED sürecinde, hammadde kullanÕmÕ, do÷al
kaynak ve enerji tüketimi konusunda de÷erlendirme
yapÕlÕrken, önceli÷in temiz üretim tekniklerine verilmesinin
sa÷lanmasÕ,
- Tesislerce yönetmelik ekindeki tesis içi temiz üretim
teknikleri ve boru sonu arÕtma seçeneklerinden uygun
olanlarÕ içeren temiz üretim planlarÕnÕn hazÕrlanmasÕ ve
uygulanmasÕ,
- HazÕrlanacak planlarda her tesisin; birim üretim baúÕna su
tüketimi, elektrik tüketimi, ,atÕksu miktarÕ, kirlilik yükü,
hammadde tüketimi, çamur miktarÕ, hammadde de÷iúikli÷i
vb. hususlara hedeflerle uyumlu, izlenebilir hedeflere yer
vermesi, hedeflerine ne ölçüde ulaútÕklarÕnÕ temiz üretim
planlarÕnda göstermesi.

-Üretici ve/veya satÕcÕ; sataca÷Õ, promosyonunu yapaca÷Õ,
kiralayaca÷Õ, taksitli satÕúa sunaca÷Õ veya nihai kullanÕcÕya
tedarik edece÷i bu Yönetmelik kapsamÕna giren ürünlerle
ilgili fiú ve etiketlerde, tüketicilerin bilgilenmesini teminen,
elektrik enerjisi ve di÷er enerji çeúitlerinin tüketimine iliúkin
bilgiler ile ek bilgileri belirtir
- Bu Yönetmelik kapsamÕnda gerekli görülen bilgiler,
uyumlaútÕrÕlmÕú ulusal standartlara uygun olarak yapÕlan
ölçümler sonucunda elde edilir.

- Düzenleme kapsamÕna giren ürünlerin, “yetkili
kuruluúlarca” yayÕmlanacak uygulama tebli÷leri ile
belirlenece÷i ifade edilmektedir. DolayÕsÕyla, Türkiye’de
üretilen ve piyasaya sürülen “enerji ile ilgili” ürünlerin ekotasarÕm yükümlülüklerine tâbi tutulmasÕ ve uygulamanÕn
baúlamasÕ için, ilgili kamu kuruluúlarÕnÕn gerekli uygulama
tebli÷lerinin yayÕnlanmasÕ gerekmekte olup bu tebli÷ler
yayÕnlanmaktadÕr.

Sürdürülebilirlik ve Yeúil ømalata øliúkin Önemli
HususlarÕ

EK-1 TÜRKøYE'DE YEùøL øMALATLA øLGøLø GÖRÜLEN ÖNEMLø YÖNETMELøKLER (devam)

EK-2 ANKET FORMU

SayÕn Yetkili,
20-22 Haziran 2012 tarihleri arasÕnda Rio’da gerçekleútirilen Rio+20
Birleúmiú Milletler Dünya Sürdürülebilir KalkÕnma zirvesine sunulan ülkemiz
raporunda Sürdürülebilir KalkÕnmanÕn aracÕ olarak “yeúil büyüme” yaklaúÕmÕ
benimsenmiútir. Her ülkenin özgün koúullarÕnda farklÕlaúan yeúil büyüme tanÕmÕ ve
öncelikleri ülkemiz için belirlenmeye çalÕúÕlmakta ve bu alandaki öncelikli
sektörlerden bir tanesi makina sektörü olarak benimsenmektedir. Sektörün rekabet
úansÕnÕ koruyabilecek bir yeúil imalata geçebilmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda öncelikle KalkÕnma BakanlÕ÷Õ uzmanlÕk tezimde yararlanmak
ve bu alanda geliútirilecek politikalara temel teúkil etmek üzere, makina imalat
sanayinde çevreye dönük uygulamalar ve yeúil üretim faaliyetleri hakkÕnda aúa÷Õda
yer alan konu baúlÕklarÕ çerçevesinde düzenlenen anketi sektörünüzü temsil eden
iúletmeleri dikkate alarak cevaplandÕrmanÕz önem arz etmektedir. KatkÕlarÕnÕz için
úimdiden teúekkür eder, çalÕúmalarÕnÕzda baúarÕlar dilerim.

N. Zerrin ÜSTÜNIùIK
Tel: 0312-2946260
e-posta: zustunisik@dpt.gov.tr

Konu baúlÕklarÕ:
1. Enerji ve øklim
2. Malzeme Etkinli÷i
3. Ürün ve Hizmet TasarÕmÕ
4. UlaútÕrma ve Lojistik
5. ÇalÕúan KatÕlÕmÕ
6. Teknolojik Geliúim
7. Rekabet Etkisi
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EK-2 ANKET FORMU (Devam)
Lütfen de÷erlendirmenizi aúa÷Õdaki ölçe÷i dikkate alarak yapÕnÕz:
1
... Herhangi bir çalÕúma bulunmamaktadÕr.
2
... TasarÕm aúamasÕndadÕr.
3
... BazÕ çalÕúmalar baúlamÕútÕr.
4
... Bu alanda büyük bir ivme bulunmaktadÕr.
5
… Bu alanda etkin çalÕúÕlmaktadÕr.

3

4

5

1.2. Makina imalat sanayinde iúletmelerin enerji
kullanÕmÕnÕ azaltmaya dönük hedefi ve bu hedefi
gerçekleútirmeye dönük izleme çalÕúmalarÕ var mÕdÕr?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bu alanda büyük bir
ivme
bulunmaktadÕr.

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

2

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr.

1

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

1.1. Makina imalat sanayinde iúletmeler sera gazÕ
emisyonlarÕnÕ ölçme ve azaltma yönünde önlemler
almakta mÕdÕr?

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

1. Enerji ve øklim

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

Anketi cevaplandÕranÕn:
Ad-Soyad :
ùirket/Kurum:
E-Mail
:
Telefon
:

4

5

1.3. Makina imalat sanayinde iúletmelerin elektrik,
mekanik ve aydÕnlatma donanÕmlarÕ enerji
verimlili÷ine uygun olarak seçilmiú midir?
1.4. Makina imalat sanayinde iúletmeler ne düzeyde
enerji verimli motor, kompresör ve pompalarÕ
kullanmaktadÕr?

2. Malzeme Etkinli÷i

2.1. Makina imalat sanayinde iúletmeler malzemeyi
etkin kullanmak ve atÕ÷Õ azaltmak üzere süreç ve
iúlemleri belirlemek, iyileútirmek ve yeniden
tasarlamak için bir plan oluúturmuú mudur?
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1

2

3

4

5

2.3. Makina imalat sanayinde iúletmeler atÕ÷Õ azaltmak
için hedef koyup izleme yapÕyor mu?

1

2

3

4

5

2.4. Makina imalat sanayinde iúletmeler bakÕm
performansÕnÕ de÷erlendirmekte ve buna göre önleyici
bakÕm faaliyetlerini geliútirmekte midir?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

3

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr.

Bu alanda büyük bir
ivme
bulunmaktadÕr.

2

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

1

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

2.2. Makina imalat sanayinde iúletmeler iúlemleri
sÕrasÕnda geri dönüúüme gerek duymakta ve/veya
teúvik etmekte midir?

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

2. Malzeme Etkinli÷i

2.5. Makina imalat sanayinde iúletmeler çevre
kirlili÷ini ve insan sa÷lÕ÷Õ üzerindeki etkilerini
azaltmak üzere zehirli kimyasal ve malzemeleri
kullanmak yerine alternatifler ürünleri tercih etmekte
midir?
2.6. Makina imalat sanayinde iúletmeler ambalaj
atÕklarÕnÕ azaltacak önlemler almakta mÕdÕr?
2.7. Makina imalat sanayinde iúletmeler katÕ atÕk
(metal parçalarÕnÕn, makina parçalarÕnÕn, metal tozlarÕnÕn
atÕklarÕ vb.) miktarÕnÕ azaltmakta mÕdÕr?
2.8. Makina imalat sanayinde iúletmeler su tüketimini
azaltmak ve su tasarrufunu sa÷lamak için önlemler
almakta mÕdÕr?

3. Ürün ve Hizmet TasarÕmÕ

3.1. Sektörünüzde ürün tasarÕmÕna dönük faaliyetler
yürütülmekte midir?
3.2. Makina imalat sanayi ürün tasarÕm sürecinde
sürdürülebilirli÷i, yenilenebilir veya geri
dönüútürülebilir malzemeleri dikkate almakta mÕdÕr?
3.3. Makina imalat sanayinde tasarÕm sürecinde
ambalaj miktarÕnÕ azaltÕcÕ ve geri dönüúümünü
sa÷layÕcÕ önlemler alÕnmakta mÕdÕr?
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

5.1 Makina imalat sanayinde yeúil/temiz üretim
faaliyetleri hakkÕnda çalÕúanlara dönük e÷itimler
verilmekte midir?
5.2 Makina imalat sanayinde yönetim
sürdürülebilir/yeúil bir de÷iúime yol açan ve
destekleyenleri ne derecede fark etmekte ve
ödüllendirmektedir?
5.3. Makina imalat sanayinde iúletmelerde ISO 14001
Çevre Yönetimi StandardÕ uygulanmakta mÕdÕr?
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2

3

4

5

1

2

3

4

5

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr.

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

5. ÇalÕúan KatÕlÕmÕ

1

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

4.2. Makina imalat sanayinde iúletme içerisinde
malzeme taúÕmasÕnÕ optimize etmeye dönük sistemler
kullanÕlmakta mÕdÕr?

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

2

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

1

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

4.1 Makina imalat sanayinde ürün ve/veya
hizmetlerinin teslimatÕnda yakÕt kullanÕmÕnÕ azaltmayÕ
ne derecede çabalamaktadÕr?

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr.

5

Bu alanda büyük
bir ivme
bulunmaktadÕr.

4

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

4. UlaútÕrma ve Lojistik

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

3

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

2

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

1

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

3.4. Makina imalat sanayinde ürün tasarÕmÕ sÕrasÕnda
parçalarÕn sökülebilmesi, yeniden kullanÕmÕ ve
yeniden üretim hususlarÕ dikkate alÕnÕyor mu?
3.5. Makina imalat sanayinde müúterilerle,
tedarikçilerle veya fason üreticilerle çevre kirlili÷ini
önleyecek, atÕ÷Õ azaltacak çalÕúmalar yürütülüyor mu?

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

3. Ürün ve Hizmet TasarÕmÕ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6.1. Makina imalat sanayinde iúletmeler
kullanÕlabilecek yeúil teknolojiler hakkÕnda bilgi
sahibi midir?
6.2. Makina imalat sanayinde iúletmeler yeúil
teknoloji uygulayacak iúgücüne sahip midir?

Bu alanda etkin
çalÕúÕlmaktadÕr.

Bu alanda büyük bir
ivme
bulunmaktadÕr.

BazÕ çalÕúmalar
baúlamÕútÕr.

TasarÕm
aúamasÕndadÕr.

Herhangi bir
çalÕúma
bulunmamaktadÕr

6. Teknolojik geliúim

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Lütfen bu bölüm altÕndaki sorularÕ aúa÷Õdaki ölçe÷i esas alarak de÷erlendiriniz:

kararsÕzÕm

katÕlÕyorum

7.1. Makina imalat sanayinde kaynak etkinli÷i yoluyla
maliyetleri düúürmek mümkündür.

1

2

3

4

5

7.2. Makina imalat sanayinde atÕk miktarÕnÕ azaltarak
maliyetleri düúürmek mümkündür.

1

2

3

4

5

7.3. Makina imalat sanayinde çevreye dönük önlemlerin
rekabet gücü üzerinde olumlu etkisi olacaktÕr.

1

2

3

4

5

7.4. Makina imalat sanayinde yeúil-temiz-çevreci ürün
geliútirme rekabet açÕsÕndan avantaj sa÷lar.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Rekabet etkisi

7.5. Makina imalat sanayinde tüketicilerin yeúil ürünleri
tercih edece÷ini ve gerekirse bunlar için daha yüksek
bedel ödeyece÷ini düúünmekteyim. (örn. daha az enerji
kullanan veya az emisyona yol açan makinalar vb.)
7.6. Makina imalat sanayinde eko-etiket kullanmak
rekabet avantajÕ sa÷lar.
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kesinlikle
katÕlÕyorum

katÕlmÕyorum

Kesinlikle katÕlmÕyorum
KatÕlmÕyorum.
KararsÕzÕm.
KatÕlÕyorum.
Kesinlikle katÕlÕyorum.

kesinlikle
katÕlmÕyorum

1 ...
2 ...
3 ...
4 ...
5…

EK-3 YEùøL øMALAT UYGULAMALARI øLE REKABET GÜCÜ
ARASINDAKø KORELASYON ANALøZLERø

2.1. malzeme
etkin, düúük
atÕklÕ süreçler

2.2. iúlemlerde
geri dönüúüm

Malzeme etkinli÷i

2.3. atÕk
azaltÕmÕ
2.4. bakÕm
performansÕ
2.5. zehirli
kimyasal ve
teh. malzeme
ikamesi
2.6. ambalaj
atÕ÷ÕnÕ azaltma

N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N

7.6. Eko-etiket kullanmak
rekabet avantajÕ sa÷lar.

7.5. Tüketicilerin yeúil
ürünleri tercih eder
gerekirse bunlar için daha
yüksek bedel öder.

73

73

73

73

73

73

0,08
0,501

0,043
0,716

0,176
0,136

0,255
0,03

0,123
0,302

0,041
0,732

73

73

73

73

73

73

0,058
0,627

0,19
0,107

0,21
0,074

0,128
0,28

0,131
0,27

0,238
0,043

0,161
0,177
72
0,222
0,059

0,166
0,164
72
0,111
0,352

7.3. Çevreye dönük
önlemlerin rekabet
gücünü olumlu etkiler.

7.2. AtÕk miktarÕnÕ
azaltarak maliyetleri
düúürmek mümkündür.

1.2. enerji
kullanÕmÕnÕ
azaltma ve
izleme
1.3. elektrik,
mekanik ve
aydÕnlatma
donanÕmlarÕ
enerji verim.
1.4. enerji
verimli
motor, pompa
ve kompresör

Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk

7.1. Kaynak etkinli÷i
yoluyla maliyetleri
düúürmek mümkündür.

Enerji ve iklim

1.1. sera gazÕ
ölçme ve
azaltma

7.4. Yeúil-temiz-çevreci
ürün geliútirme rekabet
açÕsÕndan avantaj sa÷lar.

Korelasyonlar

0,144
0,228
72
0,038
0,751

0,144
0,229
72
0,111
0,351

0,002
0,989
72
0,033
0,779

0,335(*)
0,004
72
0,269
0,021

73

73

73

73

73

73

Kor.,Kat.
AnlamlÕlÕk

0,326(*)
0,005

0,351(*)
0,002

0,186
0,118

0,059
0,622

0,086
0,471

0,201
0,091

N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk

72
0,047
0,692
72
0,039
0,745
73
0,19
0,107
73
0,081
0,498

72
0,14
0,242
72
0,191
0,106
73
0,198
0,094
73
0,163
0,168

72
0,145
0,225
72
0,061
0,61
73
0,176
0,136
73
0,199
0,092

72
0,023
0,846
72
0,004
0,971
73
0,206
0,08
73
0,033
0,78

72
-0,072
0,547
72
-0,006
0,962
73
0,082
0,491
73
-0,018
0,877

72
-0,02
0,868
72
0,102
0,388
73
0,333(*)
0,004
73
0,128
0,28

N

73

73

73

73

73

73

Kor. Kat.

0,252

0,22

0,267

0,054

-0,152

0,181

2.7. katÕ atÕk
azaltÕmÕ

AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N

0,032
73
0,07
0,554
73

0,062
73
0,194
0,099
73

0,023
73
0,068
0,568
73

0,651
73
-0,06
0,616
73

0,2
73
0,058
0,624
73

0,126
73
-0,031
0,793
73

2.8. su
tasarrufu

Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk

-0,007
0,954

0,068
0,571

0,052
0,663

0,055
0,646

0,126
0,292

0,212
0,074

72

72

72

72

72

72

N

160 160

Ürün ve hizmet tasarÕmÕ

72

72

72

72

0,185

0,147

0,332(*)

0,187

-0,025

0,125

AnlamlÕlÕk

0,119

0,219

0,004

0,116

0,837

0,295

72

72

72

72

72

72

0,181
0,127

0,139
0,245

0,364(*)
0,002

0,205
0,085

0,028
0,817

0,166
0,164

72

72

72

72

72

72

3.4. parçalarÕn
sökme, yeniden
kullanÕm ve
yeniden üretime
uygun tasarÕmÕ
3.5. müúterilerle
tedarikçilerle
veya fason
üreticilerle
çalÕúma
4.1. ürün veya
hizmetlerin
teslimatÕnda
yakÕt kul.
azaltma
4.2. iúletme içi
malzeme taúÕma
optimizasyonu

Kor. Kat.

0,142

0,076

,253(*)

0,122

-0,038

0,162

AnlamlÕlÕk

0,236

0,527

0,033

0,312

0,756

0,178

71

71

71

71

71

71

0,036
0,764

0,07
0,56

0,213
0,072

0,119
0,321

-0,029
0,808

0,222
0,061

72

72

72

72

72

72

-0,022
0,856

0,145
0,223

0,061
0,608

0,007
0,955

0,095
0,424

0,158
0,183

73

73

73

73

73

73

Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N

0,085
0,476
73
0,167
0,158
73

0,113
0,34
73
0,223
0,057
73

0,072
0,547
73
0,165
0,162
73

-0,032
0,789
73
0,207
0,079
73

0,123
0,298
73
,315(*)
0,007
73

0,212
0,071
73
0,342(*)
0,003
73

Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk

0,19
0,11
72
0,277(*)
0,017

0,271
0,021
72
0,222
0,059

0,252
0,033
72
0,022
0,854

0,261
0,027
72
0,028
0,815

0,2
0,092
72
-0,09
0,45

0,345(*)
0,003
72
0,201
0,088

N
Kor. Kat.

73
0,237

73
0,205

73
0,009

73
0,134

73
0,147

73
0,309(*)

AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk

0,043
73
0,249
0,034

0,082
73
0,229
0,051

0,938
73
0,203
0,084

0,259
73
0,1
0,399

0,215
73
0,08
0,502

0,008
73
0,223
0,058

73

73

73

73

73

73

5.1. yeúil, temiz
üretim çalÕúan
e÷itimi
5.2. çalÕúan
ödüllendirme
5.3. ISO 14001
uygulamasÕ
6.1. yeúil
teknoloji
farkÕndalÕ÷Õ
6.2. yeúil
teknoloji iúgücü
potansiyeli

N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N
Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk
N

N
* Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlÕdÕr.

161 161

-0,217
0,067

7.6. Eko-etiket kullanmak
rekabet avantajÕ sa÷lar.

72

Kor. Kat.

N

0,071
0,551

7.5. Tüketicilerin yeúil
ürünleri tercih eder
gerekirse bunlar için daha
yüksek bedel öder.

72

3.2. tasarÕmda
yenilenebilir
veya geri
dönüútürülebilir
malzemeler
3.3. tasarÕmda
ambalaj azaltÕmÕ
ve geri
dönüúümü

Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk

0,171
0,151

7.4. Yeúil-temiz-çevreci
ürün geliútirme rekabet
açÕsÕndan avantaj sa÷lar.

Kor. Kat.
AnlamlÕlÕk

N

-0,029
0,809

7.3. Çevreye dönük
önlemlerin rekabet
gücüne olumlu etkiler

3.1. ürün
tasarÕmÕ
faaliyetleri

N

0,015
0,901

7.2. AtÕk miktarÕnÕ
azaltarak maliyetleri
düúürmek mümkündür.

7.1. Kaynak etkinli÷i
yoluyla maliyetleri
düúürmek mümkündür.

Korelasyonlar

0,032
0,786
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