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YEŞİL PAZARLAMA AÇISINDAN ÇİMENTO 
SANAYİSİNDEKİ UYGULAMALAR:  

ELAZIĞ’DA ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

DANIŞMAN  

Dr. Öğr. Üyesi AYDA GÖK 

HAZIRLAYAN 

Zeynep YÜZGEÇ 

MALATYA-2019 



ii 

T.C.

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ 

SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

ĠġLETME ANABĠLĠM DALI  

ÜRETĠM YÖNETĠMĠ VE PAZARLAMA BĠLĠMDALI 

YEġĠL PAZARLAMA AÇISINDAN ÇĠMENTO 

SANAYĠSĠNDEKĠ UYGULAMALAR:  

ELAZIĞ’DA ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ 

Hazırlayan 

ZEYNEP YÜZGEÇ 

DanıĢman 

Dr. Öğr. Üyesi AYDA GÖK 

MALATYA - 2019





iv 
 

ONUR SÖZÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Ayda GÖK‟ün danıĢmanlığında yüksek lisans tezi olarak hazırladığım 

YeĢil Pazarlama Açısından Çimento Sanayisindeki Uygulamalar: Elazığ’da Örnek 

Olay Ġncelemesi baĢlıklı bu çalıĢmanın bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düĢecek bir 

yardıma baĢvurmaksızın tarafımdan yazıldığını ve yararlandığım bütün yapıtların hem 

metin içinde hem de kaynakçada yöntemine uygun biçimde gösterilenlerden oluĢtuğunu 

belirtir, bütün onurumla doğrularım. 

 

ZEYNEP YÜZGEÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÖNSÖZ 

 

Tezimin yazım aĢaması sırasında katkılarından dolayı danıĢmanım Dr. Öğr. 

Üyesi Ayda GÖK‟e, tezimdeki alan araĢtırması için görüĢme yapmama izin veren 

fabrika yöneticileri ve veri toplamam konusunda yardımcı olan birim yöneticilerine 

teĢekkürlerimi sunarım. 

 

Hayatımın her anında yanımda olan ve desteğini esirgemeyen, annem Ayten 

ĠNCE, babam Ġsmail ĠNCE ve ağabeyim Emrah ĠNCE‟ye, tezimin çıkmazlarında 

fikirleriyle bana yol açan ve beni cesaretlendiren eĢim Alpaslan YÜZGEÇ‟e, çalıĢmam 

sırasında vaktinden harcadığım ve oldukça ayrı kaldığım anlayıĢlı kızım Gülce 

YÜZGEÇ‟e teĢekkürü bir borç bilirim.  

 

 

 

Zeynep YÜZGEÇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

ÖZET 
YEġĠL PAZARLAMA AÇISINDAN ÇĠMENTO SANAYĠSĠNDEKĠ 

UYGULAMALAR: ELAZIĞ’DA ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ 

ZEYNEP YÜZGEÇ 

 

Ġnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ĠĢletme Anabilim Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı 

Tez DanıĢmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ayda GÖK 

MüĢteriler son yıllarda iĢletmelerin sundukları ürün ya da hizmetin sadece 

kendisiyle ilgilenmemektedir. Çevreye olan duyarlılığın artması ile birlikte, müĢteriler 

tercihlerini belirlerken iĢletmenin bir ürünü ya da hizmeti sunarken yeĢil 

uygulamalardan yararlanıp yararlanmadığını da dikkate almaktadır. MüĢterilerin 

tercihlerini belirleyen bu faktörleri fark eden iĢletmeler de bu durumu rekabet yönünden 

ve finansal açıdan avantaj olarak görmekte; üretim ve pazarlama faaliyetlerinde 

kullanmaktadır. Bazı iĢletmeler bunu kurum kültürüne yerleĢtirmiĢ ve bu Ģekilde olması 

gerektiği için; bazıları ise sadece rekabet edebilmek ve üzerinde çeĢitli sebeplerden 

ötürü baskı hissettiği için yapmaktadır.  

Çimento Sanayisi Türkiye‟deki en önemli sektörlerden biridir. Hatta dünyada 

üretim ve ihracat konusunda söz sahibi ülkeler arasındadır.  Ticari olarak bu kadar 

önemli olmasına rağmen, hammadde çıkarımından baĢlayıp nihai alıcısına kadar geçen 

süreçte izlenilen yöntemlerdeki eksiklikler sebebi ile çevresel zararın fazla oluĢu 

sektörün olumsuz yüzünü oluĢturmaktadır.  

Bu çalıĢmada Elazığ ilindeki iki çimento entegre fabrika yöneticileriyle 

derinlemesine görüĢme tekniği ile veri toplanarak, iĢletmelerde yeĢil pazarlama için 

neler yapıldığı ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır. Çevreyi koruma adına belirtilen alanlarda 

düzenlemeler ve iyileĢtirmeler yapılmasına yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimler: YeĢil Pazarlama, YeĢil ĠĢletmecilik, Çimento Sanayisi 
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ABSTRACT 

APPLICATIONS IN THE CEMENT INDUSTRY 

IN TERMS OF GREEN MARKETING: A CASE OF STUDY IN ELAZIĞ 

ZEYNEP YÜZGEÇ 

 

Inonu University, Institute of Social Sciences Department of Administration 

Production Management and Marketing Science 

Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Ayda GÖK 

The customers are just be interested in products and services of companies. With 

the increase of sensitivity to environmental concerns, while the customers are 

determining their choices, they are taking in to account that if the company is taking 

care about green applications or not while the company is serving a product or a service. 

The companies which have realized the factors, that determine the choices of the 

customers, consider the situation as an advantage in terms of competition and finance; 

and they are in action of production and marketing. Some of the companies have located 

this aproach to their corporation culture because they think that it should be in this way, 

and some other companies apply this approcah because of competiton concern and 

feeling pressure for any other reasons. 

Cement Industry is one of the most important business field in Turkey. It is even 

arbiter in the world in means of production and export. Even it is important in 

commercially, the excess damage to environment because of shortcomings of methods 

which has been used during in the period of starting from raw material extraction to 

final receiver is creating the negative face of the field.   

In this study, interviews perfomed in deeply with the two intergrated cement 

factory which are located in Elazig province. It has been tried to put forth what they are 

doing for green marketing and it has been adviced to make arrangements and 

improvements at the designated areas for environmental protection. 

Key Words: Green Marketing, Green Business, Cement Industry 
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GĠRĠġ 

Pek çok alanda kullanılan sürdürülebilirlik kavramı yaklaĢık son otuz yıldır 

çevre alanında da kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Sonsuz ihtiyaçların, kıt kaynaklarla 

karĢılanmaya çalıĢılması sırasında, dünden bize, bugünden yarına aktarılması gereken 

yaĢanabilir bir dünya olması yeni yeni fark edilen bir durumdur. Çünkü son yıllarda 

küresel ısınma sonucu oluĢan iklimsel değiĢiklikler artık insanlar tarafından hissedilir 

olmuĢ, çevre kirliliği (toprak, hava, su kirlilikleri) insan sağlığını ciddi boyutlarda 

etkilemeye baĢlamıĢtır.  

Bu farkındalık ile baĢta uluslararası kuruluĢlar tarafından çevreci faaliyetler 

gündeme gelmiĢ, devletler tarafından ciddi önlemler alınmaya baĢlanarak yaptırımlar 

artmıĢtır. Tabi ki çevreye duyarlılık sadece devletlerin ve iĢletmelerin duyarlılık 

göstermesi gereken bir konu değildir. Ancak iĢletmelerin tek baĢına kirleten olarak daha 

fazla etki yapması ve bunu kontrol altında tutmanın bir yaptırıma bağlanması gerekliliği 

de kaçınılmazdır. 

Bu çalıĢma ile, nihai kullanıcısına varıncaya kadar ki tüm süreçlerinde çevresel 

etkileri olduğu düĢünülen çimentonun, üreticileri tarafından yeĢil pazarlama 

faaliyetlerini ne derecede benimseyip uyguladıklarının ortaya konması amaçlanmıĢtır. 

Bu doğrultuda çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümünde çevre sorunları 

ortaya konmuĢtur. Ardından yeĢil pazarlamanın tanımı ve kapsamı anlatılmıĢ pazarlama 

karması yeĢil pazarlama kapsamında ele alınmıĢtır. YeĢil bina sertifikaları açıklanarak 

iĢletmelerin yeĢil pazarlamayı tercih nedenlerinden bahsedilmiĢtir. 

Ġkinci bölümde; sektörün dünyadaki ve Türkiye‟deki durumu anlatılmıĢ, 

Türkiye‟deki kapasitesi, ülke içi satıĢı ve ihracattaki payından bahsedilerek ticari önemi 

belirtilmiĢtir. Konunun net Ģekilde anlaĢılması için sektörle ilgili bazı teknik terimlere, 

araĢtırmanın alanını oluĢturan çimento sanayisindeki iĢletmelerin üretim sürecinden, 

enerji kullanımlarından bahsedilmiĢtir.  

Üçüncü bölümde, öncelikle araĢtırmanın önemi ve amacı, kapsamı ve 

kısıtlılıkları, araĢtırmanın yöntemi açıklanmıĢtır. Ardından Elazığ ilindeki çimento 

üretim fabrikalarının yeĢil pazarlama uygulamalarının durumu ortaya konmaya 
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çalıĢılmıĢtır. Nitel araĢtırma yöntemi ile elde edilen bulgu ve çıkarımlar sorulan 

soruların sıralamasıyla açıklanmıĢtır. Sektöre yönelik önerilerde bulunulmuĢtur. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

ÇEVRE SORUNLARI ve YEġĠL PAZARLAMA  

 

1.1. Çevre Sorunları 

Çevre üzerindeki herhangi bir tahribatın meydana getirdiği sorunlar, çevre 

sorunları olarak adlandırılmaktadır. Ġnsanoğlunun kendi eliyle yaptığı son yılardaki en 

sık problemlerden biridir. Kendi arzuları ve ihtiyaçlarını gidermek için çevreyle 

etkileĢim içinde bulunan insan, bu etkileĢiminde baskın rol oynamaktadır. Nüfusun 

artması, kentleĢme sanayileĢme gibi ana faktörler çevre sorunlarının boyutlarını 

geniĢletmektedir. Doğal kaynakların bitmeyecekmiĢçesine aĢırı kullanımı, finansal 

faaliyetlerin negatif dıĢsallıkları çevre sorunlarını yerel, ulusal ve uluslararası 

tartıĢmaların merkezine yerleĢtirmektedir (Arslan ve Ökmen, 2015: 1041). 

Çevre kirliliği son yıllarda insan hayatını tehlikeli boyutlarda etkileyecek bir 

noktaya ulaĢmıĢtır. Ġlk zamanlar sadece yerel alanlarda tartıĢma konusuyken, son 

yıllarda insan yaĢamını etkileyecek boyutlara geldiğinden bütün dünyayı ilgilendiren bir 

sorun olmaya baĢlamıĢtır. Çünkü bir ülkenin sınırları içerisinde olan kirletici sebep 

baĢka bir ülkenin de etkilenmesine sebep olmaktadır. Bir ülkede çıkan zararlı gazlar ve 

dumanlar rüzgâr aracılığıyla baĢka bir ülkeye zarar verecek nitelikte olabilmektedir 

(Öztürk, 2017: 12) Yine benzer Ģekilde bir ülkenin sınırlarında çevre felaketi baĢka bir 

ülkenin havasını ve suyunu etkileyebilmektedir. Ülkemiz dahil olmak üzere birçok ülke  

bunun örneğini yaĢayarak deneyimlemiĢtir. 

26 Nisan 1986‟da Ukrayna‟nın Kiev kenti yakınlarındaki Çernobil Nükleer Güç 

Reaktörünün 4. Ünitesinde meydana gelen kaza sonrasında radyoaktif salınım, kuzey-

batı rüzgâr etkisiyle Ġskandinavya‟nın güney ve orta kısmını etkilemiĢtir. Daha sonra 

Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Trakya ulaĢmıĢtır. Ġkinci bir salınımla da 7-9 

Mayıs tarihinde Kırım Yarımadası‟nın kuzeyinden Karadeniz üzerinden geçerek 

Türkiye‟nin kuzey-doğu kıyılarına ulaĢmıĢ ve etkisini yıllar içerisinde göstermiĢtir 

(Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2019). 
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Sanayi devrimi ile artan kirlenme süreci, nüfus artmasıyla birlikte gerçekleĢen 

çarpık kentleĢme, tarımda kullanılan zirai ilaçlar, insanların bireysel olarak çevreye 

karĢı hoyratça davranması sonucu çere sorunlarında artıĢa neden olmuĢtur. 

BaĢlıca çevre sorunları; hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü kirliliği, 

baĢlıkları altında incelenebilir. 

 

1.1.1. Hava Kirliliği 

Soluduğumuz havada kükürt dioksit (SO2), partiküler madde (PM), nitrojen 

oksitleri (NOx) ve ozon (O3) gibi kirleticilerin çevre ve sağlık üzerinde olumsuz etki 

yaratacak düzeyde olmasına hava kirliliği denmektedir (Bayram vd., 2006: 106). 

Hava kirliliği kaynaklarını doğal ve yapay olmak üzere iki grupta toplamak 

mümkündür (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2004: 49): 

Doğal Kaynaklar: Yanardağ, volkan faaliyetleri, orman yangınları, açık arazide 

hayvan ve bitki ölümlerinin artması sonucu değiĢimler doğal hava kirliliğine nden 

olabilmektedir. 

Yapay Kaynaklar: Ġnsanların faaliyetleri sonucunda oluĢan kaynaklardır. Yapay 

kaynaklar da kendi içinde ikiye ayrılmaktadır.  Katı, sıvı ve gaz yakıtların yakılması ve 

bir baca yoluyla atmosfere salınması sonucu oluĢanlar sabit kaynaklar; kara deniz ve 

hava taĢıtlarının egzozları ise hareketli kaynaklar olarak adlandırılmaktadır. 

Önemli derecede hava kirliliğine sebep olan endüstriyel kaynaklar ise (T.C. Çevre 

ve Orman Bakanlığı, 2004: 50): 

 Minerallerin ĠĢlenmesi: Kömür üretimi, asbest üretimi, çimento fabrikaları, asfalt 

yapım üniteleri, cam ve seramik fabrikaları 

 Metalurjik ĠĢlemler: Demir-Çelik üretimi, hurda demir iĢlenmesi, demir dıĢı 

metal üretimi, dökümhaneler, 

 Ġnorganik Kimyasal ĠĢlemler: Asit üretim tesisleri, halojenler, kireç, soda, 

sudkostik fabrikaları, suni gübre fabrikaları, 

 Organik Kimyasal ĠĢlemler: Petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, tarım ilaçları 

üretimi, 
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 Kağıt ve kağıt hamuru üretim tesisleri, 

 Sunta ve ağaç ürünleri tesisleri, 

 Atıkların bertaraf edildiği tesisleri, 

 Nükleer iĢlemler vb. 

olarak belirtilmektedir 

 

1.1.2. Su Kirliliği 

Su kirliliği; su kaynağının kimyasal, fiziksel, biyolojik, radyoaktif ve ekolojik 

özelliklerinin olumsuz yönde değiĢmesi Ģeklinde özetlenebilir. Doğrudan veya dolaylı 

yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, su ürünlerinde, su kalitesinde ve suyun 

diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji 

atıklarının boĢaltılmasıyla su kirliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede BirleĢmiĢ 

Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sularda kirletici etki yapabilecek 

unsurlar aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırılmıĢlardır (Halkman vd, 2019: 1035); 

 Bakteriler, virüsler ve diğer hastalık yapıcı canlılar: Suları hijyenik açıdan 

kirlenmesine neden olan bu organizmalar genellikle insan dıĢkısından 

kaynaklanmaktadır. 

 Organik maddelerden kaynaklanan kirlenme: ÖlmüĢ hayvan ve bitki 

atıklarının sulara karıĢmasından kaynaklanmaktadır. 

 Endüstri atıkları: Endüstriyel faaliyetler sonucu zehirli kimyasalların sulara 

karıĢmasından kaynaklanmaktadır. 

 Yağlar vb maddeler: Tanker kazaları ve petrol boru hatlarından meydana 

gelmektedir. 

 Sentetik deterjanlar: Fosfat yüklü temizlik maddelerinden kaynaklanmaktadır. 

 Radyoaktivite: Nükleer enerji santralleri, nükleer silah denemeleri sonucunda 

oluĢabilmektedir. 

 Pestisitler: Tarımda kullanılan yapay organik maddeler. 

 Yapay organik kimyasal maddeler: Petrokimya ve zirai kimya endüstrilerinde 

üretilmektedir. 
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 Anorganik Tuzlar: Toksit olmamasına rağmen yüksek dozlarda kirletici kabul 

edilmektedir. 

 Atık ısı: Termik santraller yüzey sularına büyük miktarda atık ısı vermektedir. 

Suyun sıcaklığının artması doğal arıtma sürecini hızlandırırken sudaki oksijenin 

doygunluk konsantrasyonunu azaltarak anaerobik kokuĢmaya neden olmaktadır. 

 

1.1.3. Toprak Kirliliği 

TKKY‟ya (2003) göre toprak kirliliği, “insan etkinlikleri sonucu oluşan çeşitli 

bileşikler tarafından bulaştırılmasını takiben, toprakta yaşayan canlılar ile yetişen ve 

yetiştirilen bitkilere veya bu bitkilerle beslenen canlılara toksik etkide bulunacak ve 

zarar verecek düzeyde anormal fonksiyonda bulunmasını, toprağa eklenen kimyasal 

materyalin toprağın özümleme kapasitesinin üzerine çıkması, toprağın verim 

kapasitesinin düşmesi” Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Ağır metaller toprak kirleticileri arasında en önemli kirletici kaynak olarak 

görülmektedir. Toprağın oluĢumu sırasında meydana gelen etkiler olabileceği gibi, 

atmosferik taĢınım, biyolojik arıtım çamur boĢaltımı, hayvan atıkları yada evsel 

atıkların uzaklaĢtırılması gibi süreçler sebebiyle oluĢabilmektedir. Bunun yanında 

endüstriyel ve tarımsal faaliyetler sonucunda ağır metal içeren kayaçların aĢınarak su ve 

toprak ortamına karıĢmasıyla da kirlilik ortaya çıkabilmektedir (Özay ve Mammadov, 

2013: 69). 

Toprak kirliliğinin en önemli etkilerinden birisi insanoğlunun sağlık kalitesini 

ciddi anlamda etkileyerek çeĢitli hastalıklara sebebiyet vermesidir. Topraktaki kirliliğe 

sebep olan maddeler bitkilere, bitkilerden direkt yada dolaylı olarak insanlara ve 

hayvanlara geçmekte ve olumsuz sağlık etkilerine sebep olmaktadır. Ayrıca toprak 

kirliliği su kirliliğine de sebebiyet vermektedir. Topraktaki kirleticiler su sızıntıları ile 

yeraltı sularına, erozyonla da yüzeysel sulara girerek ciddi sorunlara neden 

olabilmektedir. Bu nedenle toprak kaynaklarının korunması ve sağlıklı Ģekilde 

sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir (MenteĢe, 2017: 385). 
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1.1.4. Gürültü Kirliliği 

Ses; titreĢim yapan bir kaynağın hava basıncında yaptığı dalgalanmalar ile oluĢan 

ve insanda iĢitme duygusunu uyaran fiziksel bir olaydır. Gürültü ise, en basit Ģekliyle 

istenmeyen hoĢa gitmeyen ses olarak tanımlanabilmektedir. (Güler ve Çobanoğlu, 1994: 

11). Diğer fiziksel çevre faktörlerinin  (hava kirleticiler gibi) aksine gürültü, insanlarda 

belirli bir sistem yani iĢitme sistemi tarafından algılanmaktadır (Muzet, 2007: 135) Bu 

sebeple gürültü sadece rahatsız olunan bir durum değil genel olarak iĢitme ve sağlık 

üzerine doğrudan olumsuz etkileri olan bir çevre faktörü olmaktadır. 

Gürültü kirliliği sorunu teknolojinin geliĢmesi ve insanların yaĢam Ģekillerinin 

değiĢmesi sonucu ortaya çıkmıĢ bir kirliliktir. Bu da sonuç olarak insanlarda fizyolojik 

ve psikolojik rahatsızlıklara neden olmaktadır. Bu sebeple sadece çevre sorunu olmakla 

kalmayıp sağlık sorunu haline de gelmektedir. Duyma olayının gerçekleĢeceği sınırların 

üstüne çıkıldığı anda insan kulağına zarar verebilecek kadar tehlikeli bir hal almaktadır 

(Öztürk, 2017: 16). 

 

1.2. YeĢil Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı 

Amerikan Pazarlama Birliği‟ne (AMA) göre ekolojik ya da yeĢil pazarlama 

faaliyetleri, çevre kirliliği, enerji tüketimi ve enerji dıĢı kaynakların tükenmesi üzerine 

olumlu ve olumsuz etkileri ile ilgili çalıĢmaları ifade etmektedir  (Kinoti, 2011: 264). 

YeĢil pazarlama, pazarlama bilim insanları tarafından çevresel pazarlama 

(Coddington, 1993), ekolojik pazarlama (Fisk,1974; Henion and Kinnear,1976), yeĢil 

pazarlama (Peattie, 1995; Ottman, 1992), sürdürülebilir pazarlama (Fuller,1999) ve 

daha yeĢilci pazarlama (Charter and Polonsky, 1999) gibi farklı terimlerle 

tanımlanmıĢtır (Prakash, 2002: 285). Apaiwongse (1994: 41)‟e göre; Ekolojik 

pazarlama belirli çevre sorunlarını (kirlilik, enerji kaynaklarının tükenmesi) ve bunların 

mevcut teknolojilerle önlenmesine yönelik pazarlama faaliyetlerini tanımlamak için dar 

anlamda kullanılmıĢtır.  Crane (2000)‟e göre çevresel ve yeĢil pazarlama kavramlarında 

daha geniĢ bir ürün kategorisini içerecek Ģekilde yönetsel bir bakıĢ açısı yer almaktadır. 

Van Dam, Apeldoorn, (1996)‟e göre sürdürülebilir pazarlama ise makro bakıĢ açısıyla 
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pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınma anlayıĢı kapsamında ele alınıĢını 

yansıtmaktadır (Ay ve Ecevit, 2005: 239) 

Birçok kiĢi, yeĢil pazarlamayı, yalnızca çevresel özellikli ürünlerin reklam ve 

tanıtımını yapma olarak tanımlamıĢtır. Bu çerçevede fosfat içermeyen, doldurulabilir, 

geri dönüĢtürülebilir, ozon dostu ve çevre dostu gibi kavramlar, tüketicilerin yeĢil 

pazarlamayla iliĢkilendirdikleri terimlerin birkaçıdır. Oysa yeĢil pazarlama tüketici 

mallarına, endüstriyel mallara ve hizmetlere bile uygulanabilir daha geniĢ bir kavramı 

anlatmaktadır (May, 1991‟den aktaran Polonsky, 1994: 1).  

Çevreci bir yaklaĢımla yeniden tanımlandığında, yeĢil pazarlama, toplumun 

ihtiyaçlarını ve taleplerini tatmin edecek değiĢimler oluĢturmak ve kolayca 

uygulayabilmek amacıyla, doğal çevreye en az seviyede zarar verecek Ģekilde 

oluĢturulmuĢ faaliyetler topluluğudur (Uydacı, 2002: 84). Uydacı‟nın bu tanımında bir 

taraftan tüketicilerin istek ve ihtiyaçları karĢılanırken, diğer taraftan malların tüketicilere 

ulaĢana kadar geçen süreçteki tüm pazarlama bileĢenlerinin yeĢil pazarlama anlayıĢı 

içinde düzenlenmesi gerektiği anlaĢılmaktadır. 

YeĢil pazarlama ile ilgili tanımlara ve yeĢil pazarlamanın özelliklerine 

bakıldığında; müĢteri istek ve ihtiyaçlarının, iĢletme amaçlarının ve çevresel olumsuz 

etkilerin minimize edilmesinin vurgulandığı görülmektedir; dolayısıyla bu üç olgu eĢ 

zamanlı olarak karĢılandığı takdirde yeĢil pazarlama kavramından bahsetmek mümkün 

olmaktadır. YeĢil pazarlamanın tanımındaki değerler, onu çevreleyen ve onunla iliĢkili 

diğer sosyal olgular arasındaki iliĢkilerin oluĢturulmasında karıĢıklıklar yaratmaktadır. 

ĠĢletme yöneticilerinin sosyal sorumluluğun kapsamını daha iyi anlamasında ve bu 

doğrultuda hareket etmesinde; toplumda çevre bilincinin artmasıyla birlikte, 

tüketicilerden, çalıĢanlardan, rakiplerden ve hükümetten gelen baskılar rol 

oynamaktadır (Araç, 2014: 4). Yıllar içerisinde tüketicilerin büyük bir bölümü, satın 

alma davranıĢlarının birçok ekolojik problemi doğrudan etkilediğini fark etmiĢtir. 

Tüketiciler alıĢveriĢ yaparken çevresel konuları da düĢünerek (ürünün ambalajının geri 

dönüĢümlü olup olmadığını kontrol etmek gibi) ve sadece ekolojik olarak uyumlu 

ürünleri (bakterilerle ayrıĢabilen boyalar, zararsız saç spreyleri, beyazlatıcısız kahve 

filtreleri gibi ürünler) tercih ederek satın alma davranıĢlarını çevresel problemlere göre 

uyarlamıĢlardır (Laroche vd, 2001: 503). 
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1.3. YeĢil Pazarlama Karması 

Tüketici ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurmayan bir iĢletmenin orta ve 

uzun dönemli hedeflerini gerçekleĢtirmesinin zorluğunun açık Ģekilde belli olması 

nedeniyle, pazarlamada, halkın beklentileri önemsenmelidir. Bu sebeple, pazarlamaya 

iliĢkin verilecek kararların, daha geniĢ bir sosyal perspektif içerisinde ele alınması 

gerekmektedir. ĠĢletmelerin pazarlama anlayıĢı, doğal çevre faktörlerini de içerecek 

Ģekilde yeniden değerlendirilmeli, yeĢil pazarlama aktif olarak uygulanmalıdır. (Uydacı, 

2016: 186). ĠĢletmeler, küresel ölçekte baĢarıya ulaĢmak ve rekabet edebilirliklerini 

arttırmak amacıyla da farklılaĢan tüketici isteklerini karĢılayacak türde yeĢil ürünler 

üretmek mecburiyetindedir. ĠĢletmeler, yeĢil fiyatlandırma yöntemini kullanarak yeĢil 

iletiĢim metotlarından azami ölçüde faydalanmanın yanı sıra dağıtım yollarını yeĢil 

stratejilerle desteklerken, ambalajlama ve etiketlemeye iliĢkin çevreci hususları da 

dikkate almak durumundadır. (Getzner ve Krauter, 2004‟den aktaran Ar, 2009: 93). 

YeĢil pazarlama karması, yeĢil ürün, yeĢil fiyatlandırma, yeĢil dağıtım, yeĢil 

tutundurma olmak üzere dört karar alanından oluĢmaktadır.  

 

1.3.1. YeĢil Ürün  

Ottman (1998) yeĢil ürünü; zehirli madde içermeyen, geri dönüĢümlü 

malzemeden yapılan veya minimum malzeme ile ambalajlanan ürünler olarak 

tanımlamaktadır. Tamamıyla yeĢil ürün mümkün olmasa da, doğaya en az zararı 

verecek Ģekilde tasarlanan, üretilen, ambalajlanan ürün yeĢil üründür (Durif, 2010). 

Ottman‟a göre; hiçbir tüketici ürününün çevre üzerinde sıfır etkisi olmamasına rağmen, 

iĢ dünyasında yeĢil ürün ve çevresel ürün terimleri, enerji kaynaklarını koruyarak 

ve/veya zehirli madde atıklarını azaltarak ya da ortadan kaldırarak, doğal çevreyi 

korumak ve büyütmek için çaba gösterenleri tanımlamak için yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Ottman, 2006: 24). 

YeĢil ürünün aĢağıdaki özellikleri taĢıması beklenmektedir (Moisander, 2007: 

405): 

 Ġnsan ya da hayvan sağlığı için tehlikeli olmamalı, 
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 Ġmalat, kullanım ya da ortadan kaldırma süreçlerinde aĢırı enerji ve diğer 

kaynakları tüketmemeli ve çevreye zarar vermemeli, 

 Ambalajlamada, doğal kaynakların gereksiz yere tüketilmesini önlemek için 

dikkat edilmeli, gereksiz atığa sebep verilmemeli, 

 Gereksiz kullanım yapmamalı ve üretim sırasında hayvanlara iĢkence 

yapılmamalı, 

 Çevreye zarar verici madde içermemelidir. 

 

Firmalar, çevreci kuruluĢların baskıları, ekonomik ve politik sebeplerden gerekse 

de tüketici baskıları nedeni ile her geçen gün çevreye karĢı duyarlılığını gösteren 

ürünleri piyasaya çıkarmaktadır (KeleĢ, 2007: 31). 

Dünyanın ilk seri üretim hibrit otomobilini üreten Toyota çevre dostu bir marka 

olarak, Prius‟u yaratarak rekabet avantajı kazanan firmalardan birisidir. Interbrand‟in 

araĢtırmasına göre, Prius ile Toyota‟nın marka değeri yüzde 47 artarak 28 milyar dolara 

ulaĢıp, rakiplerinin önüne geçmiĢtir. Ülker grubunun Ģirketlerinden olan mukavva kutu 

üretimi gerçekleĢtiren Tire Kutsan ürünlerinin tamamını atık kağıt iĢleyerek hem doğal 

kaynakların korunmasına hem de atık miktarının ciddi oranda azalmasına ve enerji 

tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Yine YeĢim Tekstil, „Eko-

Tex 100‟ belgeli insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanmaktadır. Aynı zamanda 

organik pamuk, bambu ve soyadan üretilmiĢ ipliklerle doğa dostu kumaĢlar 

üretmektedir (Yavuz, 2007). 

 

1.3.1.1. YeĢil Ambalaj 

Ambalajlama, içerme, koruma ve bilgi verme görevini yerine getirmek amacıyla 

ürünlerin koruyucu malzeme ve ambalaj kapları kullanılarak bu standartlarda yer alan 

yöntemlerle sarılmaları ve/veya kaplara yerleĢtirilmeleridir (Aksoy, 1990: 176). Bu 

tanımda ambalajın koruma ve bilgi verme iĢlevi üzerinde durulmuĢtur.  

Ancak son yıllarda değiĢen pazarlama stratejileri ile ambalajın ürünü koruma 

fonksiyonunun yanı sıra ürünün pazarlama faaliyetlerine yardımcı olması gibi bir 

fonksiyonu da bulunmaktadır. Tüketicilerin beğenisine sunulan ürünlerin sayısının 

oldukça artması, tüketicilerin hayat biçimlerinin değiĢikliğe uğraması ve satın alma 
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alıĢkanlıklarının farklılaĢması ambalajın iĢletmeler tarafından tutundurma aracı olarak 

benimsenmesine neden olan etmenlerdir. Ayrıca iĢletmelerin pazarı artık daha küçük 

bölümlere ayırıp pazarlama faaliyetlerini bu küçük pazar bölümlerinde odaklaması gibi 

durumlar da ambalajın iĢletmeler tarafından bir tutundurma aracı olarak kullanılmasına 

yol açıp ambalajlamanın önemini artırmıĢtır (OkumuĢ vd.,2003: 255). 

 

Bu çerçevede, ambalaj malzemelerinin, kullanılması sonrasında kıymetsizleĢen 

malzemeler olarak değil, ürünlere zarar gelmemesini sağlayan, güvenli bir Ģekilde 

nakliyesinin yapılmasını ve muhafaza edilmesini sağlayan, müteakip süreçte yeniden 

kullanılabilen veya farklı ambalajların imalatında girdi olarak değerlendirilen ekonomik 

bir değeri olan malzeme Ģeklinde görmek faydalı olacaktır (Türk, 2011: 377). Ambalaj 

atıklarında geri dönüĢümün yararlarını kısaca Ģu Ģekilde belirtebiliriz (ÇEVKO, 2019a): 

 Doğal kaynakların korunması sağlanır. Piyasadaki ambalajlar atık haline 

geldikten sonra, geri dönüĢüm sanayisinde toplanıp tekrardan üretim aĢamasında daha 

az hammadde kullanılarak üretim yapılmaktadır. Böylece doğal kaynak tüketimi 

azaltılmıĢ, doğaya katkı sağlanmıĢ olmaktadır. Örneğin; 1 ton kâğıt geri dönüĢtürüldüğü 

durumda 17 ağacın kesilmesi önlenmekte, dönüĢen her ton cam için 100 litre petrol 

tasarrufu sağlanmaktadır. 

 Enerji tasarrufu sağlanır. Geri dönüĢüm, malzeme üretimi sırasında 

endüstriyel iĢlem sayısını azaltarak enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu kapsamda, 

alüminyum, kağıt, cam ve plastik atıkların geri dönüĢümünden ciddi seviyelerde enerji 

artırımı yapılmaktadır. Örneğin, hammadde yerine geri dönüĢüm kullanımı 

gerçekleĢtirildiğinde, bir alüminyum kutu üretiminde %95 enerji tasarrufu, kağıt 

üretiminde ise %50 enerji, %45 su tasarrufu elde edilebilmektedir. 

 Ekonomiye katkı sağlanır Enerji ve doğal kaynak kullanımı azaltılmasının, 

ülke ekonomisine pozitif katkısı olmaktadır. Bu çerçevede, dıĢa bağımlı olunan petrol 

gibi hammaddelerin tüketimi azalırken, geri dönüĢüm iĢlemi sonucu oluĢan sentetik 

elyaf gibi ürünlerin ihracatı yapılarak döviz giriĢi sağlanmaktadır. 

 Atık miktarı azalır. Geri dönüĢümün uygulanması ile çöplere atılan atık 

miktarında azalma sağlanmaktadır. Bu atıkların taĢıma ve saklama iĢlemleri için daha az 

alan ve enerji kullanılmıĢ olmaktadır.  Evsel atıklar yaklaĢık %75-80 

sıkıĢtırılabilmektedir. Ancak ambalaj atıklarında bu oran ancak %25‟lere kadar 
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düĢmektedir. Yüksek maliyetlerde yapılan depolama alanları, ambalaj atıklarının geri 

kazanılması ile daha uzun süreli kullanılabilmektedir.  

Ambalajlamada kullanılan malzemelerin miktarını en aza indirme ile birlikte, 

kullanılmıĢ ambalajı elden geçirmenin ve yeĢil ambalaj haline getirmenin baĢlıca dört 

yöntemi bulunmaktadır. Bunlara yeĢil ambalajlama stratejileri denilmektedir (Kassaye 

ve Dharmendra, 1992: 19-20‟den aktaran Kacur, 2008: 159) 

 Azaltma, 

 Geri kazanma ve geri dönüĢtürme, 

 Tekrar kullanma (Örneğin, süt ĢiĢeleri gibi iadeli ambalaj), 

 Yeniden tasarım. 

 

1.3.1.1.1. ÇEVKO    

GeliĢmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye‟de de ambalaj atık yönetimi 

konusunda dünyadaki geliĢmelerle paralel bir mevzuat geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır. 

Bu amaçla uyumlu Ģekilde, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı da Katı Atık Kontrol Yasasını 

AB direktifleri doğrultusunda sıklıkla revize etmektedir. Gelinen son aĢamada 2007 

yılında çıkarılan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile 

Türkiye‟deki ambalaj atıklarının akıbeti belirlenmektedir (Özbay, 2014: 714).  

Bu geliĢmelerin daha öncesinde,  Türkiye‟deki 14 sanayi kuruluĢunun giriĢimleri 

ile kâr amacı güdülmeksizin sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulması 

hedeflenmiĢ ve çabalar neticesinde 1991 yılında Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 

Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) kurulmuĢtur. AB uyum süreci kapsamında 2005 yılında 

yayınlanan “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”  çerçevesinde 

ÇEVKO, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından „YetkilendirilmiĢ KuruluĢ‟ 

olarak ilan edilmiĢtir. 2011 yılı Ağustos ayı itibari ile değiĢen yönetmelik hükümleri 

uyarınca faaliyetini sürdürmeye devam etmektedir. ÇEVKO yükümlülükleri 

kapsamında iletiĢim, bilinçlendirme ve eğitim çalıĢmaları yürütmekte ve bu Ģekliyle 

alana katkı sağlamayı hedeflemektedir (ÇEVKO, 2019). 
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1.3.1.2. YeĢil Etiketleme 

YeĢil etiketleme, bir ürünün, yeĢil üretim hassasiyetleri ile imal edildiğini son 

tüketiciye bildiren kılavuzlardır.  (Uydacı, 2011: 210). 

 „Eko etiket‟ programları aracılığı ile ürünlerin çevre dostu olma özelliğini 

toplum önünde belgelemek isteyen iĢletmeler bunu bir pazarlama aracı olarak da 

kullanmaktadır. Eko etiketleme temel olarak, piyasadaki hangi ürünlerin çevreye daha 

az zarar verdiği konusunda tüketicileri bilgilendirmektedir (Yücel ve Ekmekçiler, 2008: 

329). 

 Avrupa ülkelerindeki gibi ülkemizde çevre üzerine kamuoyu oluĢtukça, 

üreticiler de çevre konusunda hassasiyet göstermeye baĢlamaktadır. Tüketiciler de 

aldıkları ürünlerin ambalajlarındaki logoları inceler olmuĢ satın alma davranıĢlarını bu 

logolar etkiler olmuĢtur. Ülkemizde ÇEVKO üyesi olan iĢletmelerin etiketlerindeki bazı 

logolar ve anlamları açıklanacaktır. Ayrıca ürünlerin Avrupa Birliği pasaportu da 

denilen CE logosundan da bahsedilecektir. 

 

1.3.1.2.1. YeĢil Nokta  

Uluslararası bir model haline gelen „YeĢil Nokta‟, sanayi alanında firmalara 

yüklenen bir yasal sorumluluğun yerine getirildiğinin göstergesi olarak karĢımıza 

çıkmaktadır. Bir ambalajın üzerinde yer alan “YeĢil Nokta” iĢareti, ürünü piyasaya 

süren iĢletmenin, ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal zorunluluklarını 

yerine getirmiĢ olduğu anlamına gelmektedir (ÇEVKO, 2019c). YeĢil Nokta, satıĢ 

ambalajlarının tüketicilerden toplanması için tüketicilere verilmiĢ olan toplama ve 

değerlendirme garantisi de sayılabilmektedir (Sağlık, 2003: 14). 

ġekil 1.1.‟de görüldüğü üzere “YeĢil Nokta” markası dikey bir eksen etrafında, 

dolaĢık iki ok içeren bir daire Ģeklindedir. Tescilli bir marka olduğundan “®” sembolü 

içermektedir. Dairenin yarıçapı YeĢil Noktanın yarıçapının yarısı büyüklüğünde, YeĢil 

Nokta ile  “®” sembolü arasındaki boĢluk 1/5 büyüklüğündedir. “®” sembolü kullanımı 

tavsiye edilmekte ancak zorunlu tutulmamaktadır. Sağa dönük ok her zaman daha koyu 

olmak zorundadır. 
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ġekil 1.1. YeĢil Nokta Sembolünün Grafik Görünümü 

   

Kaynakça: ÇEVKO, 2019c, YeĢil Nokta Markasının Kullanım Kılavuzu 

 

1.2.1.2.2. CE  

CE 1985 yılında AB tarafından ortaya atılan „Yeni YaklaĢım‟ kapsamında, 

malların serbest dolaĢımını sağlayabilmek amacıyla kullanılmaya baĢlanan sağlık ve 

güvenlik iĢaretidir. CE iĢareti bir ürünün; insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve 

güvenli olduğunu göstermektedir. Bir kalite belgesi niteliğinde olmayan bu iĢaret, 

üzerinde bulunduğu ürünün ilgili yönetmelikte yer alan Ģartları taĢıdığını göstermesinin 

yanı sıra AB üyesi ülkeler arasında serbest dolaĢımını da sağlamaktadır (TSE, 2019a). 

Fransızca „Conformite Europeenne‟ sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢan CE iĢareti, 

„Avrupa‟ya Uygunluk‟ anlamına gelmektedir. 

CE iĢaretinin temel özelliklerinden bahsetmek gerekirse (SavaĢ, 2003: 133-134): 

1. CE iĢareti resmi bir iĢaret olup, tüm AB ülkelerinde geçerlidir. 

2. Ülkelerin, konu hakkında kendi mevzuatında yer alan hükümleri, ilgili direktife 

uygun hale getirmeleri gerekmektedir.  

3. Bir ürün üzerinde CE iĢaretinin varlığı, imalatçıların o ürün bakımından 

belirlenen tüm kriterlere uyulduğunu göstermektedir. 
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4. CE iĢaretinin varlığı ülkelerin milli standartlarını gösteren iĢaretlerden 

bağımsızdır. Örneğin; TSE iĢaretine sahip ürünlerin CE simgesine de sahip 

olması gerektiği düĢünülmemelidir. 

5. CE iĢaretini taĢıyan ürünlerin talimatları incelendiğinde, düzenlemelerin insan 

can ve mal emniyetini, sağlığını, çevrenin korunmasını ve enerji tasarrufunu 

sağlamaya yönelik oldukları görülmektedir.  

6. CE iĢareti için gerekli olan direktiflere uygunluğun kontrol yükümlülüğü 

üreticilere aittir ve iĢareti de üreticinin kendisi koymaktadır. Yalnızca yüksek 

risk taĢıyan ürünler bakımından uygunluk değerlendirmesi bu konuda 

onaylanmıĢ kurullara verilmiĢtir.   

7. CE iĢareti taĢıyan üründen kaynaklı bir kaza meydana gelmesi halinde veya üye 

ülkelerden birinin direktiflere uygunluk konusunda bir ihlali bulunduğu iddiası 

karĢısında, kriterlere uyulduğu hakkındaki ispat yükümlülüğü üreticiye aittir. 

Direktiflere uyulmadığı tespit olunan üreticiler ağır cezalara çarptırılmaktadır. 

 

ġekil 1.2. CE ĠĢareti 

 

Kaynak: TSE, 2019b 

 

1.3.2. YeĢil Fiyatlandırma 

Emgin ve Türk‟e (2004: 11) göre maliyet tasarrufundan kaynaklanan daha düĢük 

bir fiyat, tüketicileri çevre dostu ürünü satın almaya özendirmektedir. Ürüne olan 

talebin fiyata duyarlı olduğu bir durumda, düĢük bir fiyat iĢletme için daha baĢarılı bir 
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strateji olmaktadır. Fiyat aynı seviyede olduğu zaman, ürünün çevreyle ilgili olumlu 

özellikleri bir rekabet avantajı unsuru olarak kullanılabilmektedir. Ürünün fiyatının 

daha yüksek olduğu durumlarda ürün için daha fazla ücret ödemeye razı olan tüketiciler 

için farklılaĢtırılmıĢ yeĢil ürünün promosyonuna önem verilmektedir. Burada da, fiyatın 

ne derece fazla olduğu önem kazanmaktadır. 

Üretim sırasında temiz teknoloji yaklaĢımı geliĢtirilirken, yeni teknolojilerin 

kullanılmasıyla birlikte gereksinim olan girdi miktarında, ortaya çıkacak olan kirlilik ve 

atık miktarında düĢüĢ sağlayarak çevreci ürün üretmenin maliyeti de azaltılabilmektedir 

(Türk ve Gök, 2010: 207).  Bu durum da tüketicinin tercihinin yeĢil ürünlere kaymasına 

olanak sağlamıĢ olacaktır. 

GeliĢmiĢ ülkelerde, az geliĢmiĢ ülkelere göre yeĢil ürünlere olan ilgi daha fazladır. 

Bundan dolayı, bu ülkelerdeki tüketiciler fiyatının yüksekliğine bakmaksızın yeĢil ürün 

satın almayı talep etmektedir. Örneğin, Çin‟deki yeĢil ürün alma hareketi Amerika‟yı 

oldukça geriden takip etmektedir. Yapılan bir araĢtırmada, Amerikalıların %79‟u 

kendilerini çevreci olarak görmekte ve yeĢil ürünleri tercih etmektedirler. Aynı Ģekilde, 

Amerikalılar yeĢil ürünler için % 6.6 daha fazla ücret ödemeyi göze alırken, Çin‟deki 

tüketiciler fazla ücret ödeme konusunda % 4.5 oranında gönüllü davranarak Amerika‟yı 

geriden takip etmektedir (Kacur, 2008: 180).  

YeĢil fiyatlamanın baĢarıya ulaĢması için aĢağıdaki noktalar göz önünde 

bulundurulmalıdır (Uydacı, 2011: 214): 

 Kalite: Ürün tüketicileri memnun edecek kadar iyi ve kaliteli olmalıdır. 

 Ġnanılırlık: Ürünün yeĢil karakteri ve çevreye faydasına tüketici ikna 

edilmelidir. 

 Basitlik: Kullanıcı açısından yeĢil ürünler basit ve kolayca anlaĢılabilir 

olmalıdır. 

 Pazarlanabilirlik: Pazarlar bölgelere bölünmeli ve bölgelere uygun pazarlama 

stratejileri geliĢtirilmelidir. 

 Spesifik: Yenilenebilir kaynaklar ve geliĢtirilen teknolojiler tüketiciye açıkça 

anlatılmalıdır. 

 Görülebilirlik: Ürünler, proje vb. tüketicinin gözü önünde olmalıdır. 

 Somutluk: Ürünlerin toplam faydasının yanında birey olarak tüketiciye faydası 

somut olarak belirtilmelidir. 
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 Toplum: Toplumun yeĢil ürünler hakkında bilgilendirilmesine destek 

sağlanmalıdır. 

 Strateji: Kurumlar yeĢil stratejilerine uygun ürünler üretmeli, ürünler ve 

ürünlerin stratejiler içindeki yerleri tüketicilere aynı anda tanıtılmalıdır. 

 Azim: ĠĢletmeler tüketicileri eğitmek, yeni yeĢil ürünler geliĢtirmek ve uzun 

dönemde kâr elde etmek için gayretle çalıĢmalıdırlar. 

 

1.3.3. YeĢil Dağıtım 

MüĢterilerin talep ve ihtiyaçlarını karĢılayabilmek üzere her türlü ürün, hizmet ve 

bilgi akıĢının, hammaddelerin tedarik noktasından, ürünün üretildiği noktaya, oradan 

tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketine dağıtım 

denmektedir. Süreç içindeki envanterin etkin, en az maliyetli, verimli ve etkin olacak 

Ģekilde planlanması, kontrol altına alınması, depolanması ve akıĢının sağlanması da bu 

sürece dahil olmaktadır (Koban ve Keser, 2007: 43). Çevre konusundaki hassasiyetin 

zamanla arttığını fark eden dağıtımdan sorumlu iĢletme yöneticileri, çevre ile ilgili 

konularda düzenlemelerle rekabette üstünlük sağlayabileceklerini düĢünmektedirler (Ar, 

2009: 149). Bu sebeple de iĢletmeler üretimlerinin yanında artık iĢletmenin lojistik 

faaliyetlerinde de yeĢil olmaya özen göstermektedir. 

Çevresel maliyetleri en aza indirmede üzerinde durulan ilk fonksiyonlardan birisi 

dağıtımdır. Bunun için iĢletmeler direkt ve dolaylı dağıtımda maliyetleri mümkün 

olduğunca düĢürmek ve ambalajlamada daha az hammadde kullanmak için araĢtırma 

yapmaktadır. KuruluĢ yeri seçimi ile ilgili kararların çevresel etkileri göz önünde 

bulundurulmakta, dağıtımda kullanılacak nakil araçların seçiminde araçların yakıt türü 

ve taĢıma sıklığı açısından çevre kirliliğine olan etkileri dikkate alınarak karar 

verilmektedir. Dağıtım kanallarının olabildiğince kısaltılması da çevreye verilen 

zararların azaltılması açısından yararlı olmaktadır (Türk ve Gök, 2010, 207). 

Dağıtım faaliyetlerinden kaynaklanan çevre zararlarının azalmasını sağlayan 

etkilerden biri de bütünleĢik nakliye sistemi ve internet satıĢlarıdır. Ancak bu alandaki 

en büyük yenilikler „ters yönlü lojistik‟ (reverse logistics) olarak tanımlanan ve 

Ģirketlerin kullanılmıĢ ürünleri ve ambalaj malzemelerini dağıtım kanalları üzerinden 

Ģirkete geri getirmelerini sağlayan faaliyetlerinde yer almaktadır. Ters yönlü lojistik, 
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iĢletmelere üretim girdisi akıĢı sağlayan ve iĢletmeler açısından kârlılığı arttıran bir 

fırsat olarak değerlendirilmektedir (Polonsky ve Rosenberg III, 2001: 25). 

Ürün dağıtımının daha az yakıt tüketilerek yapılması çevrenin korunması için 

dağıtım politikası ile ilgili olarak alınabilecek önlemler arasında gösterilebilir. Bunun 

yanında  müĢterilerin satıĢ noktalarına daha az zaman ve yakıt harcayarak ulaĢabileceği 

noktalara yerleĢtirilmesi de bu önlemlere ek olabilir. Çevreye duyarlı piyasalar 

geliĢtikçe yeni dağıtım ve tersine lojistik sistemlerinin de hızla geliĢmesi 

beklenmektedir (Yücel ve Ekmekçiler, 2008: 330). 

 

1.3.4. YeĢil Tutundurma 

YaĢadığımız dönemde iletiĢim araçlarının süratle artması ve toplumun bilgiye 

kolayca ulaĢması neticesinde, hem iĢletmelerin hem de çevreci grupların, tüketicileri 

etkilemek ve bilinçlendirmek amacıyla gerçekleĢtirdikleri tutundurma çalıĢmaları, 

reklamcılık söktörüne ayrı bir istikamet belirlemiĢtir. YeĢil hareket, bu geliĢim ile yeĢil 

pazarlama kavramını doğurmuĢtur. Ajanslar reklam verenlerin istekleri sonucunda 

tüketicilere „yeĢil mesajlar‟ vermeye baĢlamıĢlardır (Aslan, 2007: 40-41). Tüketiciler, 

ürünün ya da ambalajının çevreci özelliklerine değinilmediğinde, çevresel açıdan 

güvenilir olmadığını düĢünebilmektedir. Bu sebeple ürünlerin çevreci özelliklerini 

reklamlara konu yapmak önemli olmuĢtur. 

YeĢil ürünün ortaya çıkarabileceği fiyat artıĢının belirtilmesi, yeĢil ürünün üretim 

süreci ve tüketicilerin yeĢil ürünü satın aldıkları zaman elde edecekleri bireysel ya da 

toplumsal faydanın ne olacağı, iĢletmelerin yapmıĢ oldukları yeĢil reklam faaliyetlerinin 

içeriğini oluĢturmaktadır (Pickett ve Ozaki, 2008: 282‟den aktaran Cinnioğlu, 2016: 

200). Zira yeĢil dağıtım, fiyat,  ürün politikaları ve yeĢil reklam bütünsel bir 

yaklaĢımdır. YeĢil reklam yapılmadığı takdirde diğerleri etkinliğini kaybedebilmektedir. 

Burada ortaya çıkabilecek diğer bir durum ise iĢletmelerin yapacakları yeĢil tutundurma 

çalıĢmalarının yapılıĢ Ģekilleriyle tutarlılık göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

yeĢil pazarlamayı savunan bir iĢletmenin tutundurma çalıĢmalarında broĢürü çok fazla  

dağıtması, yazılı basına verdiği reklamlarda sayfalarca yer kaplaması gibi faaliyetleri 

tüketicinin zihninde bir çeliĢki yaratabilecektir (Cinnioğlu, 2016: 200). 
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Bununla birlikte çevrecilik konusunda güvenilirliği kanıtlanmıĢ standartlara sahip 

kurumların  (örneğin bağımsız laboratuvarların), devlet kurumlarının, özel danıĢmanlık 

firmalarının ve kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluĢlarının yapacakları testler ve 

analizler sonucunda verecekleri resmi onay, ürünle ilgili iddiaların inandırıcı olmasını 

sağlayacaktır (TirkeĢ, 2008: 52).  Örneğin Amerika BirleĢik Devletleri Tarım 

Departmanı tarafından verilen USDA Organic sertifikası tarım ve hayvancılık 

ürünlerinin organik yöntemlerle üretildiğinin ve yetiĢtirildiğinin bir göstergesidir 

(Ottman vd., 2006: 33). 

Çevresel yenilik ve evsel ürünler üreticisi S.C.Johnson tarafından yürütülen bir 

çalıĢmada, tüketicilerin en çok kendi kiĢisel çevreleri ile iliĢkilendirebilecekleri yeĢil 

mesajları dikkate aldıklarını göstermektedir. Örneğin, tüketiciler bir üründeki 

„çocukların yanında kullanılması güvenlidir‟, „toksik madde içermez‟, „kimyasal 

kalıntısı olmayan‟ „güçlü kokusu olmayan‟, „geri dönüĢtürülebilen‟ „hayvanlar üzerinde 

test edilmemiĢtir‟ gibi mesajlar veren ürünleri daha fazla tercih etmektedir. Çevre dostu 

ve zehirli madde içermeyen ev aletleri üreten Seventh Generation (Yedinci Nesil,) bu 

ismi “yapacağımız her iĢte, alacağımız kararın bizden sonraki yedi nesil üzerinde nasıl 

bir etki yaratacağını düĢünerek davranmalıyız” inancına dayanarak seçmiĢ ve 

kendilerini aile odaklı bir değer olan “dünyayı sonraki yedi nesil için daha güvenli bir 

yer yapacak ürünlerin üreticisi” olarak tanımlayarak daha güvenli bir dünyayı 

desteklemektedir (Ottman vd., 2006: 28). 

Tüm bunların yanında, gerçek anlamda çevreye duyarlı olmadıkları halde yeĢil 

reklam faaliyetleri yapan iĢletmelerin, tüketicilerde reklamlara ve yeĢil ürünlere karĢı 

güvensizlik oluĢturabileceğini ve bu durumun yeĢil reklamların inandırıcılığını 

azalttığını çeĢitli araĢtırmalar ortaya çıkarmıĢtır. (KardeĢ, 2011: 167). YeĢil pazarlama 

ile ilgili faaliyetleri gerçekleĢtiren iĢletmeler ürünleri ya da hizmetleri hakkında doğru 

bilgi akıĢı sağlamalı ve tutarlı davranıĢlar sergilemelidirler. Aksi halde iĢletmenin imajı 

sarsılır, itibarı düĢer ve bu durumdan olumsuz etkilenebilir. 

 

1.4. YeĢil Bina Sertifikaları 

YeĢil bina; arazi seçiminden baĢlayarak yaĢam döngüsü çerçevesinde 

değerlendirildiği, bütüncül bir yaklaĢımla sosyal ve çevresel sorumluluk anlayıĢıyla 
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tasarlandığı, iklim verilerine ve o yere özgü koĢullara uygun, ihtiyacı kadar tüketen, 

yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiĢ, doğal ve atık üretmeyen malzemelerin 

kullanıldığı katılımı teĢvik eden, ekosistemlere duyarlı yapılar olarak tarif edilmektedir 

(ÇEDBĠK, 2019). Enerjinin daha verimli nasıl kullanılabileceğine dair yapılan 

araĢtırmalarla birlikte, sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıĢtır. Her alanda bahsi 

geçen bu kavram inĢaat sektöründe de binalarda kullanılır olmuĢtur. Binaların enerji ve 

kaynak kullanımındaki verimliliği sertifika sistemlerini doğurmuĢtur. Böylece belirli 

Ģartları yerine getirdikleri durumda yeĢil bina sertifikası verilmektedir.  

Dünya‟da en çok kullanılan LEED (Amerika), Breeam (Ġngiltere) ve DGNB 

(Almanya) sertifikaları aĢağıda incelenmiĢtir. 

 

1.4.1. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED), çeĢitli inĢaat (yapı) ve iĢletme 

öğelerini ele alan tanınmıĢ bir yeĢil bina sertifikasıdır. LEED, saha sürdürülebilirliği, su 

ve enerji verimliliği, malzeme kullanımı ve iç ortam kalitesi gibi temel performans 

alanlarını ölçmektedir. YeĢil bina sertifikası, üçüncü tarafın teyit ettiği Ģekilde 

tanımlanan gereksinimlere göre bir yapının inĢa edilmesini sağlamaktadır. LEED 110 

muhtemel noktaya sahip bir derecelendirme sistemi kullanmaktadır. Sertifika 40-49 

puana, gümüĢ sertifika 50-59 puana, altın sertifika 60-79 puana, platinyum sertifika ise 

80 puan ve üstüne verilmektedir (Windsor, 2010: 32).  Derecelendirmeler; 

1. BütünleĢik Süreç Yönetimi / 1puan 

2. Sürdürülebilir Arazi / 10 Puan 

3. Konum ve UlaĢım / 16 puan 

4. Malzeme ve Kaynaklar / 13 Puan 

5. Enerji ve Atmosfer / 33 Puan 

6. Su Verimliliği / 11 Puan 

7. Ġç Ortam Kalitesi / 16 Puan 

8. Yenilik / 6 Puan 

9. Bölgesel Öncelik / 4 Puan 

kriterlerinde yapılmaktadır (ÇEDBĠK, 2019) 
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Çimento sektöründe ġubat 2016‟da ÇĠMSA EskiĢehir Fabrikası Yemekhane 

Binası 110 puan üzerinden 82 puan alarak LEED Platin Sertifikası almaya hak 

kazanmıĢtır.  

Yeni bina yapımı sırasında çıkan hafriyat ve eski bina yıkımı sırasında ortaya 

çıkan atıkların geri dönüĢümü %78 oranında sağlanmıĢtır. Enerji ve gün ıĢığı 

modellemeleriyle %61 oranında enerji tasarrufu, tercih edilen armatürler ve düĢük 

rezervuarlar ile %54 su tasarrufu sağlanmıĢtır. Binada ısınma sistemi için fabrikadaki 

klinker üretim fırınındaki atık ısı kullanılmaktadır. Fabrikanın içinde bulunan daha önce 

kil ocağı olarak kullanılmıĢ büyük çukur gölet haline getirilmiĢ ve habitat alanı 

oluĢturulan gölete aktarılan yağmur suları ile doğal yaĢamın devam edebilmesi için ek 

su oluĢturulmuĢtur (ÇĠMSA, 2016). 

 

1.4.2. BREEAM (Building Research Establishment Enviromental Assessment 

Method) 

BREEAM inĢaa edilmiĢ çevrede (yerleĢik ortam), dünyanın ilk ve öncü 

sürdürülebilirlik değerlendirmesi ve sertifika programıdır. Bölgesel olarak kriterler 

uyarlanmaktadır. Bir ağ üzerinden değerlendiriciler ve endüstri uzmanları tarafından 

uygulanan uluslararası bir standarttır. 1990 yılından bu güne kadar, BREEAM binaların 

bina yaĢam döngüsü boyunca 78 ülkeden fazla, 590,000‟nın üzerinde bina 

değerlendirilip sertifika almıĢtır (Breeam, 2018: 17). 

Değerlendirmeler lisanslı ve bağımsız iĢletmeler tarafından yapılmaktadır. Bu 

derecelendirme Tablo 1.1‟deki gibidir. Bu değerlendirme sistemi puanlara göre yapılara 

yıldız verilmektedir. Geçer puan alan bir yapı tek yıldız alırken olağanüstü not alan bir 

yapı beĢ yıldız verilerek ödüllendirilmektedir. 
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Tablo 1.1. BREEAM Sınıflandırma Sistemi 

Breeam Derecelendirme % Puan 

Olağanüstü (Outstanding) ≥ 85 

Mükemmel (Excellent) ≥ 70 

Çok Ġyi (Very Good) ≥ 55 

Ġyi (Good) ≥ 45 

Geçer (Pass) ≥ 30 

Geçemedi (Unclassified) <30 

Kaynak: BREEAM, 2018: 33 

BREEAM sertifikasının kriterleri ise; 

1. Yönetim 

2. Sağlık ve Konfor 

3. Enerji 

4. TaĢıma 

5. Su 

6. Malzeme 

7. Atık 

8. Arazi Kullanımı ve Ekoloji 

9. Kirlilik 

oluĢturmaktadır (BREEAM, 2018: 34). Tüm bu kriterler enerjiyi etkin kullanma, 

küresel ısınmayı ve iklim değiĢikliğini azaltmayı, atık oluĢumunu azaltıp doğaya saygılı 

yaĢamayı, ekolojik dengeyi bozmadan biyo çeĢitliliğin devamlılığını sağlamayı 

hedeflemektedir. 

 

1.4.3. DGNM (Deutsche Gesellschaft Für Nachhaliges Bauen) 

2007 yılında Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi kurulmuĢ ve 2008 yılında 

Dünya YeĢil Bina Konseyine üye olmuĢtur. Alman Sürdürülebilirlik Bina Konseyi‟nin 

öncelikli hedefi kendi sertifikasyon sistemini kurmak ve geliĢtirmek olduğundan 2009 

yılında DGBN Sertifikasyon sistemi kurulmuĢtur. Sistem geliĢtirilerek 2010 yılında 



23 
 

mevcut yeni binalar, eğitim kurumları ve ticari binaları da içine alan uluslararası bir 

sertifikasyon sistemi haline getirilmiĢtir (Yetkin, 2014: 16). 

DGNM sertifikasının baĢlıca 6 kriterini; 

1. Ekolojik Nitelik 

2. Ekonomik Nitelik 

3. Sosyokültürel Nitelik 

4. Teknik Nitelik 

5. YerleĢim Yeri Niteliği 

6. Süreç Niteliği 

oluĢturmaktadır. Bina kriterleri yerine getirilmesi durumunda, yerine getirilen kriterlerin 

derecesine bağlı olarak Tablo 1.2‟deki gibi derecelendirme alır (DGNM, 2014). 

Tablo 1.2. DGNB Sınıflandırma Sistemi 

Puanlama Ödüller Logo 

35 Sertifika 

 

35-50 Bronz 
 

50-65 GümüĢ 
 

65-80 Altın 
 

Kaynak: DGNB, 2014 

DGNB yeĢil değerlendirme sisteminin diğer sertifika sistemlerinden ayıran en 

önemli özellik ekonomik sürdürülebilirliğe önem vermesidir. DGNB‟de ekonomik 

sürdürülebilirlik hedefi yaĢam döngüsü maliyetlerini (LCC) ve yönetim maliyetlerini 

azaltmaktadır. Ekonomik parametrelerin değerlendirilmesiyse DIN 18960 ve DIN 276 

standardına göre yapılmaktadır (Yetkin, 2015: 937). 
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1.5. ĠĢletmeleri YeĢil Pazarlamaya Yönelten Sebepler 

Toplumda çevre bilincinin artması ile birlikte, tüketicilerden, çalıĢanlardan, 

rakiplerden ve hükümetten gelen baskılar sonucu iĢletmeler yeĢil pazarlamaya doğru 

kaymaktadır. Bu baĢlık altında iĢletmelerin yeĢil pazarlamayı tercih etme nedenleri yer 

almaktadır. 

 

1.5.1. ĠĢletmelere Sağladığı Faydalar 

KüreselleĢmenin sonucu olarak rekabet hızla artmakta, ürünlerin ömürleri 

kısalmakta, ürünler arasındaki farklılıklar azalmaktadır. MüĢteriler böyle bir ortamda 

tercihlerini yaparken, iĢletmeler de baĢarılı olmak için ürün ya da hizmetlerinde farklılık 

yaratacak ve kendilerine değer katacak birtakım standartlar aramaktadırlar. (Ural, 2002: 

83). Ġnsanlar çevre bilinci geliĢtiğinden, çevre koruma hareketinin yaygınlaĢması ile 

daha duyarlı hareket etmeye baĢlamıĢtır.  Kıt kaynakların dikkatli kullanılması, doğa 

için zararlı maddelerin kullanımının azaltılması ile birlikte yaĢadığımız çevreye zarar 

veren tüm iĢletmeleri daha duyarlı olmaya zorlamıĢtır. Doğaya ve tüketiciye zarar 

vermeyen doğal ürünlerin önemi artmıĢ, bu ürünleri üreten ya da dağıtımında duyarlılık 

gösteren iĢletmeler de kamuoyu ve tüketici nezdinde „öncelikli-ayrıcalıklı‟ iĢletmeler 

olmaya baĢlamıĢlardır (Üstünay, 2008: 98). Tüketiciler bu öncelikli ve ayrıcalıklı 

gördükleri iĢletmeleri tercih etmektedir. Böylece iĢletmelerin rekabet güçleri artmakta 

ve finansal olarak güçlenmektedir. 

 

1.5.2. ĠĢletmelerin Sosyal Sorumluluğu 

Birçok iĢletme, toplumda daha geniĢ kitleye hitap ettiğinden çevreye karĢı duyarlı 

bir tavır içerisinde davranmak gerektiğini fark etmeye baĢlamıĢtır. Bu farkındalık, kârla 

ilgili hedeflerin yanı sıra çevre ile ilgili hedefleri de baĢarmaları gerektiğine inanan 

iĢletmelere dönüĢtürmektedir. Bu da çevresel konuların, iĢletmelerin kurumsal kültür 

yapısı ile bütünleĢmesiyle sonuçlanır. Bu durumdaki iĢletmeler iki bakıĢ açısına sahip 

olabilirler (Polonsky, 1994: 4): 

1. Çevreye karĢı sorumluluğu bir pazarlama aracı olarak görür. 
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2. Bunu bir pazarlama aracı olarak kullanmasalar da çevreye karĢı kendilerini 

sorumlu hisseder ve bu Ģekilde davranırlar.  

Her iki bakıĢ açısını benimseyen iĢletmelerin örnekleri mevcuttur. „Body Shop‟ 

gibi iĢletmeler çevreye karĢı sorumlu oldukları gerçeğini Ģiddetle desteklemektedir. 

Çevreye karĢı sorumlu davranmak bir rekabet avantajıyken, iĢletme özel olarak 

tüketicilere sıradan kozmetik ürünlerin yerine çevreye karĢı sorumlu olan alternatif 

ürünleri önermek için kurulmuĢtur. Bu anlayıĢ, basit bir rekabet aracı olmaktansa genel 

kurumsal kültürle doğrudan bağlantılıdır (Polonsky, 1994: 4).  

Ġngiltere kaynaklı olan The Body Shop, kendini rakiplerinden ürünlerinin doğal 

içeriği ve üretim teknikleriyle farklılaĢtıran bir iĢletmedir. Sosyal yükümlülüklerini 

yerine getirirken,  ürünleri hakkında tüketicileri bilgilendirmek için önce çalıĢanlarına 

eğitim vermektedir. Tüm ambalajlarda ve mağazalarındaki panolarda yer alan 

ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmediği bilgisi satıĢ personelleri tarafından 

müĢterilere söylenerek, bilgilendirilmektedir. Öte yandan, tekrar doldurulabilir ĢiĢeler 

kullanan ve hayvanlar üzerinde deney yapılmasına karĢı duran bahse konu iĢletme, 

plastik geri dönüĢümü sağlamak amacıyla tesis inĢa etmiĢ ve ekolojik hususlarda 

kampanyalar düzenlemiĢtir (Uysal, 2006: 63). 2001 yılında Ģirketin BirleĢik Krallık'ta 

ve Watersmead‟deki genel müdürlükleri, Ecotricity Ģirketiyle iĢbirliğine girerek, 

yenilenebilir kaynaklardan enerji temin etmeye baĢlamıĢtır (The Body Shop, 2019). 

ĠĢletmenin değerlerini ve gerçekleĢtirdikleri projeleri müĢterilerine anlatmaları, 

müĢterileri markaya bağlamaktadır. Böylece müĢteri sadakati oluĢturmakta ve marka 

bağlılığı sağlamaktadır. 

  

1.5.3. Politik Uygulamalar 

Devletler/hükümetler, Greenpeace gibi çevreci örgütlerin son yıllarda yapmıĢ 

oldukları eylemler sonucunda kamuoyu bilincinin artmasıyla, küresel iklim değiĢikliği 

baĢta olmak üzere çevre sorunları konusunda çözümler aramaya baĢlamıĢtır. Bu 

çerçevede, devlet politikalarının, iĢletmelerin yeĢil uygulamaları kullanmasına yönelik 

bir baskı unsuru oluĢturduğu söylenebilir. 
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Hükümetin düzenleyici, destekleyici ve satın alıcı olmak üzere çevreyi koruma 

adına üç farklı rolü bulunmaktadır. Birincisi; hükümet, bölgesel ve yerel düzeyde 

taĢıtların emisyon standartları, gürültü kontrolü, geri dönüĢüm zorunlulukları gibi çeĢitli 

yasalar ve politikalar belirlemektedir. Örneğin, Avrupa ve Kanada‟daki hükümetler 

kaynak tüketiminin azaltılması, madde kullanımı ve atık dönüĢtürme konularında katı 

standartlar getirmiĢlerdir. Ġkincisi; hükümet iĢletmeleri çevreye dost teknolojiler 

geliĢtirmeleri için maddi olarak desteklemekte ve gerekli yatırımları sağlamaktadır. 

Üçüncüsü, birçok ülkede hükümetler bazen tek ve en büyük satın alıcı olması nedeniyle, 

iĢletmelerin yeĢil ürün üretmesi konusunda gücünü kullanabilmekte ve bunu yerine 

getiren iĢletmelere de özendirmek için maddi destekte bulunabilmektedir. (Kacur, 2008: 

88).  

Bu konuda, Meksika‟da konaklama iĢletmeleri yöneticileri üzerinde Revilla vd. 

(2001:111) tarafından yapılan bir araĢtırma devlet baskısına iyi bir örnek 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmada, otel yöneticilerinin yeĢil uygulamaları benimsemelerinde, 

yasal ve politik yaptırımların tüketici isteklerinden daha önemli olduğu sonucu 

çıkmıĢtır. Çin‟de de konaklama iĢletmeleri üzerinde yapılan baĢka bir uygulama 

olmuĢtur. Otellerde kullanılan toplam elektrik tüketimine devlet tarafından belirli bir 

sınırlandırma getirilmiĢtir. Belirlenen sınır aĢıldığı zaman ise elektrik kesintisi 

yapılmaktadır (Dilek, 2012: 13). YeĢil pazarlamanın bu tarz uygulamalar ile 

yaygınlaĢtırılmasında, devletlerin rolünün ne denli güçlü olduğunu görmekteyiz. 

Dünya Ekonomik Forumu‟nda sunulan „Yeni Plastik Ekonomisi Raporu‟nda, her 

yıl en az 8 milyon ton plastiğin karadan okyanusa sızdığı ve günümüzde okyanuslarda 

150 milyon tonun üzerinde plastik atığın bulunduğu belirtilmiĢtir. Çevre koruma 

politikalarının uygulanmaması durumunda 2025 yılına kadar okyanuslarda her 3 ton 

balık ağırlığı karĢısında 3 ton plastik atık ağırlığı, 2050 yılında ise balık ağırlığından 

fazla plastik atık ağırlığının olması beklenmektedir (Word Economic Forum, 2016: 7). 

Ücretsiz olduğundan dolayı yıllarca alıĢveriĢlerde sınırsız kullanılan plastik poĢetler 1 

Ocak 2019 itibariyle devlet tarafından uygulanmaya baĢlayan ücretli poĢet uygulaması 

ile alıĢveriĢlerde plastik poĢetleri tekrar tekrar kullanma gerekliliğine itmiĢ ya da yerine 

bez poĢet ikame edilmiĢtir.  Ġstanbul‟da Çevre ve Ġklim Zirvesinde yapılan 

konuĢmalarda 2018 yılında 5 zincir markette ocak ve Ģubat aylarında tüketilen toplam 

poĢet miktarının 600 milyon adet olduğunu belirtilmiĢtir. 2019 yılında yine aynı 
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marketlerde poĢet ücretli olunca tüketilen miktarın %75‟lik bir azalmayla 150 milyon 

adete düĢtüğü ifade edilmiĢtir. Böylece çevre korunmasına ve sürdürülebilir yaĢama 

pozitif katkı sağlanmıĢtır (Tüketilen PoĢet Miktarı 600 Milyondan 150 Milyon Adete 

DüĢtü, 2019). 

Devletler birçok sektörde kontrolsüz kaynak kullanımını kontrol altına alma ve 

çevre koruma alanında yasa ve yönetmeliklerle kısıtlamalar ve zorunluluklar 

getirmektedir. Bu yasa ve yönetmeliklerle çevre koruma alanında caydırıcılıktan öte 

yaptırımlarla iĢletmelerin çevreyle ilgili çalıĢmalarına yön vermektedir. 

 

1.5.4. Rekabet Baskısı 

KüreselleĢme ile birlikte, rekabet de her geçen gün artmaktadır. Rekabet, 

endüstrileri sadece fonksiyonel değil aynı zamanda ekonomik, kullanımı kolay ve 

çevreyle dost kaliteli ürünleri üretecek yenilikçi yollar bulmaya zorlamaktadır. 

ĠĢletmelerin baĢarısı, kaliteli ürün üretebilmelerine, bunu yaparken de maliyetlerini 

düĢürebilmelerine bağlanmıĢtır. Ne üründen ne de çevreden vazgeçilmiĢ, düĢük 

maliyetli kaliteli ürün üretirken insana ve çevreye önem veren iĢletmeler baĢarılı 

görülmeye baĢlanmıĢtır. Rekabet, üretim maliyetlerini azaltıp, ürün ve hizmetlerin 

kalitelerini yükseltme gibi avantajının yanında, firmaların kârlılıklarının azalmasına 

hatta piyasadaki varlıklarının tehlikeye girmesine yol açabilmektedir. Doğal kaynakların 

hızla tükenmesi, çevre kirliliğinin ve atıkların artması, ozon tabakasının tahribi, iklim 

değiĢimleri gibi çevreye iliĢkin sorunlar ele alındığında, çevre sorumluluğunda en fazla 

görev iĢletmelere düĢmektedir. ĠĢletmeler bir taraftan ekonomik amaçlarına ulaĢmaya 

çalıĢırken; bir taraftan da çevre performansını sürekli iyileĢtirmek, üretim ve ürünün 

çevreye olumsuz etkilerini azaltmayı güvence altına almak gibi yükümlülükleri yerine 

getirmek zorundadırlar (Uysal, 2006: 71). 

Rekabet avantajı elde etmek isteyen iĢletmeler, sınırların ortadan kalktığı küresel 

pazarlarda da yer alabilmek için ISO 9000 ve ISO 14000 gibi yönetim standartlarına 

önem vermeye baĢlamıĢtır. Çok çeĢitli alanlardaki yönetim sistemlerine dayalı, hızlı bir 

geliĢme gösteren bu standartların birleĢtirilmesi fikrini gündemlerine almıĢlardır. Eğer 

bir firma ISO 9000 standartlarına uyumluluk gösterip bu sistemi bünyesinde 

oluĢturmuĢsa, ISO 14000 standardını bu sisteme adapte ederek, birleĢtirilmiĢ tek bir 
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yönetim sistemi oluĢturması kolaylaĢmıĢ olacaktır (Cengiz vd, 2010: 247). Böylece 

rekabet avantajı elde etmek isteyen iĢletme uluslararası geçerliliği olan yönetim 

sistemlerini hızla kurarak sisteme entegre olabilecektir. 

ĠĢletmelerin rekabetçi konumlarını koruma istekleri, çevresel pazarlama açısından 

büyük bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. ĠĢletmeler çoğunlukla, rakiplerinin çevresel 

davranıĢlarını izleyerek, onlardan daha iyisini yapmak için çabalamaya baĢlamıĢlardır. 

Rekabetin yoğun olarak yaĢanması baskı unsuru oluĢturmakta, çevreye karĢı olumlu 

tutum sergilenmesi için zararlı davranıĢları azaltmakta ve tüm sanayiyi 

etkileyebilmektedir. Örneğin, birkaç yıl önce %100 tekrar kullanılabilen ve geri 

dönüĢümlü kağıtları tanıtan Xerox, diğer üreticilere fikir vermiĢ, onların da geri 

dönüĢümlü fotokopi kağıtları üretmelerine liderlik etmiĢtir (Somuncu, 2016: 10). Diğer 

bir örnek de bir ton balığı üreticisinin ağ kullanımını bırakmasıyla birlikte rakiplerinin 

de bırakması örneğidir. Az enerji tüketen beyaz eĢyalar, doğal ve katkısız organik 

besinler, geri dönüĢümlü malzemelerden üretilmiĢ ürünler, az emisyon çıkaran ve 

benzin tasarrufu yapan araçlar gibi çevre dostu ürünler için tüm dünyada pazarlar 

artmaktadır (Ar, 2011: 84). 

 

1.5.5. Maliyet ve Kâr EndiĢesi 

Çevre Maliyeti; dar anlamıyla iĢletmenin mal ve/veya hizmet üretiminden satıĢına 

kadar geçen süre içinde doğrudan katlandığı veya ödediği çevre ile ilgili maliyetlerdir. 

Bununla birlikte insan faaliyetlerinin çevreye olan etkisinin parasal değil fiziksel 

ölçümü Ģeklinde de tanımlanabilmektedir (Ar, 2009: 78). Bu maliyetlerin arasında en 

göze çarpanı üretim sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan katı atıkların ortadan 

kaldırılması ve/veya atık su arıtma maliyetleridir. ĠĢletmelerin içinde bulundukları çevre 

için yapmıĢ oldukları her türlü faaliyet, çevre maliyetlerinin ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Çevreyle ilgili maliyetler, ortaya çıkma Ģekillerine göre farklılık 

göstermektedirler. Bu maliyetler, önleme maliyetleri, kullanma maliyetleri ve zarar 

maliyetleri olmak üzere üç baĢlık altında sınıflandırılmaktadır. Önleme maliyetleri 

çevreyi korumak amacıyla gerçekleĢtirilen maliyetlerin sonucunda oluĢurken, çevreyle 

ilgili kaynakların kullanımları sonucunda kullanma maliyetleri oluĢmaktadır. 
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ĠĢletmelerin neden olduğu çevre kirlilikleri nedeniyle ortaya çıkan maliyetler de zarar 

maliyetleri olarak muhasebeleĢtirilmektedir (Kırlıoğlu ve Can, 1998: 119). 

Faaliyetlerinde çevreye karĢı daha hassas yaklaĢımlar geliĢtiremeyen, yani yeĢil 

pazarlamayı uygulayamayan iĢletmelerin maliyetlerinin artmasına ve kârlılıklarının 

azalmasına neden olacak faktörler Ģu Ģekilde sıralanabilir (Ġriç, 2012: 18): 

 Devletin koyduğu yasal kısıtlamalar sebebiyle gelecekte daha fazla vergi 

ödemek, 

 Gönüllü kuruluĢların baskıları sonucu toplum gözünde iĢletme imajlarının 

zedelenmesi, 

 Tüketicilerin ürünlerini almak istememeleri hatta ürünlerini boykot etmeleri 

sonucunda üretimde kısıtlamalara gidilmesi, 

 YeĢil pazarlamayı uygulayan rakiplerine karĢı rekabet avantajlarını 

kaybetmeleri. 

ĠĢletmeleri rakiplerine karĢı güçlü kılan unsurlardan biri de düĢük maliyet ile 

yüksek kâr elde edebilmektir. ĠĢletmeler yukarıda sayılan nedenlerden dolayı hızla yeĢil 

pazarlama uygulamalarına geçmektedir. 

YeĢil pazarlamanın maliyet boyutu, atık ticareti gibi yeni bir sektörün oluĢmasına 

ve iki farklı iĢletme tarzının doğmasına neden olmuĢtur. Birincisi, atık miktarını veya 

atıkların çevreye verdiği zararları azaltıcı üretim süreci, teknolojilerinin geliĢtirilmesi ve 

bunların üretim teknolojilerinin patentini satan ve danıĢmanlık hizmeti veren 

iĢletmelerdir. Diğeri de arıtma tesisi ile geri kazanım sağlayarak üretici iĢletmelerin bu 

konudaki taleplerini karĢılayan iĢletmelerdir (ErbaĢlar, 2012: 98). Ülkemizdeki bazı 

çimento fabrikaları da katı atıklardan kendilerine enerji üretmektedirler. Böylece hem 

üretimden çıkan katı atıkları hem de çevredeki atıkları satın alıp bertaraf etmekte 

böylece iĢletmeye daha uygun maliyette enerji sağlamıĢ olmaktadır. 

 

1.5.6. Tüketici Talepleri 

Tüketicilerin, iĢletmelerden çevreye karĢı daha dikkatli davranması yönündeki 

talepleri, iĢletmeleri çevre konusunda duyarlı olmaya yönlendirmiĢtir. Tüketiciler 

ürünler üretilirken yenilenebilir kaynakların daha fazla tercih edilmesini ve ürünlerin 

ekosistem için daha güvenilir olmasını istemektedir. Bunun yanında daha az atık ve 
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kirlilik oluĢmasını ve daha fazla geri dönüĢüm yapılmasını talep etmektedir. ĠĢletme 

yöneticileri ise bu yöndeki talepleri stratejik kararlarda dikkate alıp ve çevreye karĢı 

daha duyarlı bir yönetim anlayıĢı geliĢtirerek, değiĢimin gerisinde kalmamak 

durumundadırlar (Nemli, 2001: 212). Yapılan araĢtırmalarda yetiĢkinlerin %84‟ü 

iĢletmelerin çevre için daha fazlasını yapması gerektiğini düĢünmektedir ve aynı 

Ģekilde, yetiĢkinlerin %83‟ü iĢletmelerin çevre ve çevre problemleri hakkında yeterince 

endiĢe duymadıklarına inanmaktadır (Ġriç, 2012: 11). 

GeçmiĢle kıyaslandığında, tüketiciler çevre konusunda bilinçlenmiĢ, her gün bir 

öncekinden daha fazla iĢletmelerin sundukları ürün ve hizmetlerin çevre dostu olup 

olmadığını araĢtırır olmaya baĢlamıĢtır. Tüketicilerin bilinçlenmesini ve bu tutumlarını 

göz ardı etmek iĢletmeler için varlıklarını tehlikeye sokmak demektir. 

 

1.5.7. Çevreci Örgütlerin Kamuoyu OluĢturma Gücü 

Çevreci örgütler; toplumlar, iĢletmeler ve devletler üzerinde oldukça önemli bir 

role sahiptir. Özellikle son yıllarda çevresel sorunlar hakkında bilgilendirici ve harekete 

geçirici etkileri olmaktadır. Kamuoyunu bilgilendirme ve yönlendirme konusunu 

gönüllü kuruluĢlar misyon edinmiĢ ve bu konuda da baĢarılı olmuĢlardır. Her ülkenin 

aydınları, iĢ çevreleri, önemli ticari yöneticileri ile iliĢkiler kurarak özel satülere sahip 

olup dünya çapındaki geliĢmeleri etkileyebilmekte ve yönlendirebilmektedir. Gönüllü 

kuruluĢlar demokrasinin ve halk katılımının organize olmuĢ Ģekli olarak kabul 

edilmekte ve giderek vazgeçilmez hale gelmektedir (Günay, 2017: 8). 

Çevreci örgütler bu bağlamda iĢletmeleri yeĢil uygulamalara yönlendirmede 

önemli baskı unsuru olmaktadır. Örneğin Greenpeace, 2007 yılında demiryolu 

alternatifinin bulunduğu bütün yurtiçi Ģehirlerarası yolculuklarda, uçakla ulaĢıma karĢı 

bir kampanya düzenlemiĢtir. British Airways, 2007 yılında Gatwick ile Newquay 

(Ġngiltere) arasında yeni bir uçuĢ baĢlattığını duyurmuĢ ve Greenpeace tarafından 

protesto edilmiĢtir. Örgüt, gazetelere ilanları tam sayfa vermiĢ ve havaalanına 

eylemciler gönderip ilk sefer için kuyrukta bekleyen yolculara British Airways‟in 

biletlerini tren biletleriyle değiĢtirmeyi önermiĢtir. Bu türden kampanyalar, toplumsal 

duyarlılığı arttırarak, çevreci sivil toplum kuruluĢlarının (STK) da iĢletmeler ve 
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hükümetler üzerindeki baskı güçlerini arttırmaktadır. Böylelikle, STK‟lar toplumu, 

toplum da STK‟ları hareketlendirip ve cesaretlendirip, yeĢil kampanyaların daha etkili 

ve daha güçlü olmasını sağlamaktadırlar (Dilek, 2012: 12). 

Yerel yasa ve yönetmeliklerin yanında, uluslar arası kuruluĢların ve uluslar arası 

hukukun da çevreyi koruma önemli gündem maddelerinden birini oluĢturmaktadır. 

Uluslar arası pazarda faaliyet göstermek isteyen iĢletmelerin çevre örgütlerini ve hukuk 

kurallarını görmezden gelme Ģansı yoktur. 

 

1.5.7.1. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)  

WWF (Word Wild Fund for Nature) 1996 yılında Türkiye‟de Doğal Hayatı 

Koruma Derneği‟nin öncülüğünde kurulmuĢtur. 2001 yılında ise WWF‟nin Türkiye 

ulusal kuruluĢu olarak çalıĢmalarına devam etmektedir. 100 den fazla ülkede çalıĢmalar 

yürüten uluslararası bir kuruluĢ olan WWF dünyadaki değerli yaĢam alanlarını 

korumaya yönelik çalıĢmalar yapmaktadır. Canlı türlerini koruyup biyolojik çeĢitliliğin 

muhafaza edilmesine yönelik mücadelede ülkeler arasında iĢbirliği gerçekleĢtirmektedir 

(WWF, 2019a). Vakıf; denizler, gıda, iklim ve enerji, ormanlar, tatlı su, yaban hayatı ile 

ilgili konularda çalıĢmalar yürütmektedir. Kurumsal iĢbirlikleri ve sponsorluklar, yeĢil 

diploma programları ve kurumsal bağıĢ seçenekleri ile iĢ dünyasıyla çalıĢmalar 

yapmaktadır. 

Yaptıkları 40 baĢarılı çalıĢmadan bazıları ise Ģunlardır (WWF, 2019b);  

1. 1986 yılında Deniz kaplumbağalarının yaĢadığı Dalyan Ġztuzu kumsalında 

yapılması planlanan büyük bir turizm yatırımı durdurulmuĢtur. 

2. 1988 yılında Dalyan‟ın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi sağlanarak 

alanda yuvalanan deniz kaplumbağalarının geleceği güvence altına alınmıĢtır. 

3. 1991-2014 yılları arasında tehlike altındaki tepeli pelikanlar koruma altına 

alınarak, üreyen çift sayısı 2000‟lerde 250 iken bugünlerde 340‟a ulaĢması 

sağlanmıĢtır. 

4. 2008 yılında yürürlüğe giren Eğirdir Gölü Yönetim Planının tasarım sürecinde 

aktif rol alarak, “Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi” ile sürdürülebilir 
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tarıma odaklanılması sağlanmıĢtır. ÇalıĢma alanlarında tarım ilacı kullanımı 

%50 azaltılmıĢ ve göle ulaĢan kirlilik yükü hafifletilmiĢtir. 

5. 2017 yılında KaĢ‟ın doğal mirasını tehdit eden yeni imar planının mahkeme 

kararıyla durdurulmasına katkı sağlamıĢtır. 

 

1.5.7.2. Greenpeace  

Ġnsanoğlunun çevre üzerindeki tahribatının büyük boyutlara ulaĢması, ekonomik 

büyüme strateji ve politikalarının kabul edilebilmesi sorunları kamuoyu önünde 

konuĢulmaya ve irdelenmeye baĢlanmıĢtır. Çevreyi koruma ve çevre tahribatını 

önlemeyi kendine amaç edinen ve kamuoyu oluĢturulmasında önde gelen kuruluĢlardan 

biri de Türkçede “YeĢil BarıĢ” anlamına gelen Greenpeace‟dir (Arslan, 2011:  245). 

Greenpeace, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika kıtasını içine alacak geniĢ bir 

alanda toplam 40 ülkede, 28 bölgesel veya ulusal ofiste faaliyet göstermektedir. 

Bağımsızlığını korumak amacıyla hiçbir hükümet veya özel Ģirketten bağıĢ kabul 

etmemektedir (Greenpeace, 2019a) 

KuruluĢun temelleri 1971 yılında, ABD donanmasının Alaska‟nın kuzeyindeki 

Amchitka‟da atmosferdeki nükleer denemelerini durdurmak amacıyla bir araya gelen 

bir grup ekolojist, gazeteci ve hippinin hareketiyle temelleri atılmıĢtır (Greenpeace, 

2005). KuruluĢ; çevre suçlarına karĢı, Ģiddet içermeyen doğrudan eylemlere tanıklık 

ederek ve basın aracılığı ile duyurmaktadır. Bob Hunter, David Mc Taggart, Dorothy 

Stowe ve Irving Stowe ilk kurucularındadır. 

Yaptıkları baskı ve lobicilik faaliyetleri sonucunda dünyadaki baĢarılı 

çalıĢmalardan bazılarını sıralamak gerekirse (Greenpeace, 2019b); 

1. 1971 yılında ilk Greenpeace eyleminin ardından ABD, Alaska‟daki nükleer 

denemeleri durdurmuĢtur. 

2. 2003 yılında Amazon‟da yerel Deni halkının yaĢadığı bölgede, 18 yıl süren 

orman katliamı durdurulmuĢtur. 

3. 2004 yılında, on yıl süren Ģiddet içermeyen doğrudan eylemler, lobi faaliyetleri 

ve bilimsel araĢtırmalar sonucunda Greenpeace ve diğer çevre grupları Kyoto 
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Protokolü‟nü imzalamıĢtır. Böylece küresel iklim değiĢikliğini engellemek 

adına yapılan ilk anlaĢma niteliğini kazanmıĢtır. 

4. 2005 yılında Greenpeace ve Wichi halkının uzun zaman yürüttüğü mücadele 

sonunda bazı ünlülerin de katılımıyla kuzey Arjantin ormanlarının korunması 

yolunda bir adım atılmıĢtır 

5. 2009 yılında Greenpeace‟in „Green My Apple‟ kampanyası sonucunda yeni 

Macbook ve iMac de toksit pvc plastik kullanıma son verilerek geri 

dönüĢtürülmesi daha kolay ve çevreye daha az zararlı hale getirilmiĢtir. 

Yaptıkları baskı ve lobicilik faaliyetleri sonucunda Türkiye‟deki baĢarılı 

çalıĢmalardan bazılarını sıralamak gerekirse (Greenpeace, 2019b);  

1. 2005 yılında Ġncirlik Nato Üssü‟nde tahmini 90 adet nükleer bombanın 

depolanmasına dikkat çekmek için Ġncirlik‟te „BarıĢ Elçiliği‟ kurulmuĢtur. 

„BarıĢ için belediyeler projesine imza atan Adana BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanı da dahil olmak üzere bölge halkının desteği alınmıĢtır. 

2. 2011 yılında Greenpeace‟in yürüttüğü „Seninki Kaç Santim?‟ kampanyasına 

yaklaĢık 750 kiĢinin imzasıyla destek vermesi sonucu Kalkan, Levrek, Lüfer, 

Orfoz, Lagos ve Sinagrit türlerinin yasal avlanma boyları değiĢmiĢtir. Kalkan 

40‟dan 45‟e, levrek 18 cm‟den 25 cm‟ye, lüfer 14 cm‟den 20 cm‟ye, ofloz ve 

lagosun avlanma boyları 30 cm‟den 45 cm‟ye yükseltilmiĢtir. 

3. 2013 yılında Küresel Isınma ve Enerji kampanyası altında kömürlü termik 

santraller için yaptığı çalıĢmayla kimkorkar.org üzerinden toplanan 150 bin 

imzayla, Efes Pilsen‟in de dahil olduğu Anadolu Grubu‟nun Sinop Gerze‟de 

yapmak istediği termik santral iptal edilmiĢtir. 

 

1.5.7.3. TEMA Vakfı  

1992 yılında Hayrettin Karaca ve A. Nihat Gökyiğit açılımı Türkiye Erozyonla 

Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklar Koruma Vakfı olan TEMA‟yı kurmuĢ, 

„Türkiye Çöl Olmasın‟ sloganıyla toplumda büyük yankı uyandırmıĢtır. Böylece önlem 

alınmaz ise ülkemizin çöl olma tehlikesi ilk kez yüksek sesle dile getirilmiĢtir. Amaçları 

Anadolu‟daki yaĢanan erozyon ve çölleĢme tehlikesine dikkat çekmek, hedefleri ise; bu 
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mücadelenin devlet politikası haline getirilmesine katkı sağlamaktır (TEMA, 2019a 

Tarihçe). Eylül 2019 tarihi itibariyle 800 bini aĢkın gönüllü üye sayısına ulaĢmıĢtır  

(TEMA, 2019b). 

TEMA Vakfının kuruluĢ zamanı incelendiğinde ve kurucularına bakıldığında 

siyasetle hiçbir ilgileri bulunmayan gerçek ve tüzel kiĢilerin katılımıyla kurulduğu 

görülecektir. 

TEMA Vakfının çalıĢmaları Proje Sahaları, Eğitim, Savunuculuk ve Uluslararası 

platformda olmak üzere 4 baĢlık altında toplanabilmektedir ÇalıĢma alanları ve örnek 

çalıĢmalar kısaca aĢağıdaki Ģekilde belirtilebilir (TEMA, 2019c)  

Proje Sahaları; 

1. Ağaçlandırma Ve Karbon Tutma Projeleri: 

 81 ilde 81 Orman Projesi ĠĢ Bankası Sponsorluğunda 2.205.000 adet fidan 

dikimi ile 1470 hektar orman alanı tesis edilmiĢtir. 

 Ülkem Ġçin Orman Projesi Koç Holding sponsorluğunda 490 hektar alanda 

700.000 adet fidan dikimi yapılmıĢtır. 

2. Kırsal Kalkınma Projeleri: 

 2011-2013 yılları arasında Antepfıstığın Üretiminde Verim ve Kalitenin 

Artırılması Projesi uygulanmıĢ ve üretimde verim ve kalite artıĢ oranları ortaya 

çıkarılmıĢtır. 

3. Biyolojik ÇeĢitlilik Koruma Projeleri: 

 2007-2011 yılları arasında Artvin Yusufeli‟nde AB sponsorlu Kaçkar Dağları 

Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi uygulanmıĢtır. 

4. ÇölleĢmeyle Mücadele Projeleri olmak üzere 4 baĢlık altında toplanmaktadır. 

 2009-2012 yılları arasında Mitsui Çevre Fonu ile Crop-MAL Marjinal Kurak 

Alanların Korunması için Rasyonel Fırsatlar Yaratılması Projesini 

yürütmüĢlerdir. 

 

Eğitim; 

1. Çocuk ve Gençlik Eğitimleri 

2. YeĢil Yaka 
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3. YetiĢkin Eğitimleri 

4. Ġçerik GeliĢtirme ve Yayınlar: 

 Toprak, su, dünyanın durumu, biyolojik çeĢitlilik alanlarında kitaplar yazılmıĢ 

ve basılmıĢtır. 

5. Çevre Kütüphanesi: 

 1996 yılında vakfın genel merkezinde „Çevre Kütüphanesi‟ kurulmuĢtur. 

YaklaĢık 5000‟e yakın çevre ile ilgili konularda kitap, güncel çevre konulu 

süreli yayınlar bulunmaktadır. 

6. Bilim Kurulu: 

 2008 yılından beri faaliyetlerini sürdüren bilim adamları ve uzmanlardan 

oluĢan, toprak, su, iklim değiĢikliği, tarım küresel ısınma vb konularda kamu 

yararı için politikalar oluĢturmak, projeler üretmek için faaliyette bulunur. 

7. Burs: 

 Belirlenen araĢtırma konularında yüksek lisans yada doktora tez konusu çalıĢan 

öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır. 

Savunuculuk; 

1. Arazi Kullanım Politikaları 

2. Toprak Koruma Politikaları: 

 2015 yılında TEMA Vakfı Ekosiyaset Bildirgesi yayınlamıĢtır. 

3. Enerji ve Madencilik Politikaları: 

 Termik Santral Etkileri Uzman Raporu: Konya Kapalı Havzası, Hidroelektrik 

Santral Etkileri Uzman Raporu: Burhal Vadisi ile ilgili dokümanlar 

hazırlanmıĢtır. 

4. Ġklim Politikaları: 

 Ġklim DeğiĢiklinin Yerel Etkileri Raporu, Ġklim DeğiĢikliği: Turizme ĠliĢkin 

Sonuçlar, Ġklim DeğiĢikliği: Tarıma ĠliĢkin Sonuçlar, Ġklim DeğiĢikliği 

ġehirlere ĠliĢkin Sonuçlar yayınlanan dokümanlardan bazılarıdır. 

Uluslararası İlişkiler; 

1. ÇölleĢmeyle Mücadele 
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 Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimini Sağlayacak Politikalar GeliĢtirilmesi” 

amacıyla TEMA tarafından Adıyaman Besni AĢağıçöplü Erozyon Kontrol 

Ağaçlandırma Projesi, Tazlar Köyü Kırsal Kalkınma, Çiftçi Eğitimi ile 

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projeleri gibi projeler uygulanmıĢ ve 

tamamlanmıĢtır. 

2. Ġklim DeğiĢikliği 

 Ġklim değiĢikliği politikaları hakkında bilgi akıĢı sağlamak ve politika 

oluĢturmak istenmektedir. Bunun için tüm bilgi ve belgeleri de (yukarıda bir 

bahsedilenler) sitesinde paylaĢılmaktadır. 

3. Biyolojik ÇeĢitlilik ile ilgili çalıĢma alanları mevcuttur. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 ÇĠMENTO SANAYĠSĠ VE ÇEVRE 

2.1. Çimento Sanayisi 

Dünyada çimento sektörü 1980‟lere kadar bölgesel olduğu için bu sektörde oluĢan 

rekabet de bölgesel düzeyde kalmıĢtır. Ancak sektör özellikle 1980‟lerin ikinci 

yarısından itibaren gerçekleĢen doğrudan yabancı sermaye yatırımları sebebiyle, birkaç 

çok uluslu iĢletmenin elinde toplanmıĢtır (Polat, 2007: 103).  

Çimento sektöründe piyasaya giriĢ ve piyasadan çıkıĢın çok kolay olmaması 

yüksek yatırım maliyetlerindendir. Sektördeki yatırımların faaliyete geçirilmesi zaman 

aldığından dolayı arz esnekliğinin düĢük olduğu bir sektör olarak kabul edilmektedir. 

Bu durum piyasadaki yoğunlaĢma seviyesini yükselten bir unsurdur. Yükte ağır pahada 

hafif olan çimentonun nakliye maliyeti yüksek olduğundan çimento ihtiyacı genellikle 

bölgesel iĢletmeler tarafından giderilmektedir. Belirli bir mesafeyi geçince nakliye 

maliyeti çok yükselmekte dolayısıyla kâr marjı düĢmektedir. Bu mesafe net olarak 

belirlenmemiĢ olsa da yaygın olan düĢünce, bu mesafenin 200-300 km‟yi geçmemesi 

gerektiği yönündedir. Bu durum, nakliye maliyetleri ve bu maliyetlerin ürünün değerine 

oranını ortaya çıkarmakta ve çimentonun pazarlanabileceği coğrafyanın belirlenmesinde 

önemli bir husus olmaktadır. Bu sebeple çimento fabrikaları kuruldukları bölgede 

yüksek pazar gücüne sahip olmaları kolaylaĢmaktadır (Kalkan vd, 2016: 15). 

Çimento sektörü iktisadi yapısı itibarıyla göreceli anlamda homojen bir sektör 

olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple de dünyanın her yerinde hemen hemen aynı 

türden rekabet politikası uygulamalarıyla karĢı karĢıya kalmaktadır. Çimento sektöründe 

fiyat esnekliğinin düĢük olması, inĢaat sektörüne paralel olmasından dolayısıyla 

mevsimsel olmasından da kaynaklanmaktadır. Birçok çeĢidi bulunan çimentonun 

arasından satıĢlarda Portland çimento lider konumdadır. Çimentoda marka yaratmak söz 

konusu olmadığından dolayı, herhangi bir üreticinin ürünü bir diğerininkine kolaylıkla 

tercih edilebilir. Aynı zamanda ürün standartları üreten iĢletmelerce garanti 

edilmektedir. Bu standartlar daha çok ülke genelinde oluĢturulmuĢtur ve çoğu kez 

komĢu ülkelerde de kolaylıkla kabul görür durumdadır. Dolayısıyla standartlar 

çoğunlukla ticaret engeli olarak düĢünülmemektedir (Hamawand, 2017: 49).  

ÇalıĢmanın bu kısmından sonra bahsedilecek olan bazı terimler sektörle ilgili 

konunun anlaĢılması için tanımlanması ihtiyacı doğmuĢtur. 
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Entegre Fabrika: Ocaktan hammaddenin çıkarılmasından, ürünün son mamul 

aĢamasına kadar geçen tüm süreçlerinin tek bir tesiste yapılmasıdır. 

Farin: Kalker, marn, demir cevheri ve boksitin bir arada öğütülmesiyle elde 

edilen, hammaddelerin oksitlerini içine alan homojen karıĢımdır (GöltaĢ Çimento, 

2019). 

Klinker: Çimento üretimi için gerekli olan yüksek sıcaklıkta piĢmiĢ kil ve 

kalkerin birleĢiminden oluĢan büyük taneli yarı mamül ürüne denmektedir. 

Mineral Katkı: Çimentonun bazı özelliklerini iyileĢtirmek veya özel nitelik 

kazandırmak için kullanılan malzemelerdir. Bu katkılar betona ek dayanım özelliği 

kazandırmak ve kalıcılık anlamında performansını arttırmak için kullanılır (Beton Tek 

Laboratuvarı, 2019). 

Öğütme ve Paketleme Tesisi: Hammaddeyi klinkere çevirmeyip, entegre 

tesislerden alan sadece mineral katkılarını katarak öğütüp paketleyen tesislerdir.   

Portland Çimento: Belirli oranlarda birleĢtirilen kalkerli ve killi hammadde 

karıĢımının fırınlarda yüksek derecede piĢirilmesiyle elde edilen klinker maddesinin 

alçıtaĢı ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen çimentoya denir. 

Silo: Madenin ya da çimentonun nakil araçlarına düzenli ve sürekli bir Ģekilde 

verilmesi, iĢin sürekli çalıĢması, çimentonun stoklanması için kurulan kapalı depolama 

sistemidir. 

Ekonomik dalgalanmalardan fazlaca etkilenen çimento sanayisinin dünyada ve 

Türkiye‟deki durumu aĢağıdaki baĢlıklarda ayrıntılı olarak incelenmiĢtir. 

 

2.1.1. Dünya’da Çimento Sanayisi  

2018 yılında, küresel boyutta çimento tüketimi artıĢ göstermiĢtir. Çin‟deki talep 

2018 yazından beri artıĢ göstermiĢ, Hindistan, Endonezya ve Nijerya da dahil çeĢitli 

ülkelerde kayda değer bir seçim öncesi harcaması söz konusu olmuĢtur. Büyüme, Asya 

ve Afrika pazarlarında hızlanmıĢ ancak, Batı Avrupa‟da artan siyasi ve ticari risklerle 

birlikte Avrupa‟da talep tahmin edilen düzeyde olmamıĢtır. Ortadoğu ve Latin 
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Amerika‟daki pazarlarda ise, talep daha da zayıflamıĢtır (Türkiye Çimento Müstahsilleri 

Birliği, 2018: 11). 

Tablo 2.1. 2017-2018 Yıllarına Ait Dünya Çimento Üretimi ve Klinker Kapasitesi (bin 

ton) 

Ülkeler Çimento Üretimi* Klinker Kapasitesi* 

 2017 2018 2017 2018 

Çin 2,320,000 2,370,000 2,000,000 2,000,000 

Hindistan 290,000 290,000 280,000 280,000 

A.B.D. 86,600 88,500 107,000 108,000 

Türkiye 80,600 84,000 80,000 82,000 

Vietnam 78,800 80,000 90,000 90,000 

Diğer 1,194,000 1,187,500 1,243,000 1,240,000 

TOPLAM 4,050,000 4,100,000 3,800,000 3,800,000 

Kaynak: Hendrik G.van Oss, 2019: https://prd-wret.s3-us-west-

2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/atoms/files/mcs-2019-cemen_0.pdf  

*Tahmini 

Tablo 2.1.‟de görüldüğü gibi 2017 ve 2018 yılları itibariyle ülkeler bazında 

çimento üretimi ve klinker kapasitesi rakamlarla özetlenmiĢtir. Toplam üretimin 

%57,28‟i ile dünya çimento üretiminin lideri olan Çin‟in hemen arkasındaki ülke  %7 

ile Hindistan‟dır. %2,1 ile 3. Ülke ABD iken, 4 sırada %1,9 ile Türkiye‟dir. 

 

2.1.2. Türkiye’de Çimento Sanayisi 

Türkiye çimento üretimine 1911 yılında 20.000 ton/yıl kapasiteli bir fırınla 

Darıca‟da baĢlamıĢ, bu fabrikanın kapasitesi 1923 yılında 40.000 ton/yıl‟a 

yükseltilmiĢtir. 1950‟li yıllara kadar Ankara, Zeytinburnu (Ġstanbul), Kartal (Ġstanbul) 

ve Sivas‟ta 4 yeni fabrika kurulmuĢ ve toplam kapasite 370.000 ton/yıl‟a ulaĢmıĢtır 

(T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018: 4).   

Türkiye‟de, çimento üretimi için özel sektör yatırımlarının yeterli olmaması ancak 

bu yıllarda çimentoya olan talebin artması sebebiyle ve sektördeki nakliye maliyetlerini 

azaltmak için 23.10.1953 tarih, 4/1565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 50 Milyon TL 

https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/atoms/files/mcs-2019-cemen_0.pdf
https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/production/s3fs-public/atoms/files/mcs-2019-cemen_0.pdf
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sermayeli, ortakları Türkiye Emlak Kredi Bankası, Sümerbank, Türkiye ĠĢ Bankası, 

Ankara Çimento Sanayii T.A.ġ. ve Sivas Çimento Sanayii Müessesesi olan Türkiye 

Çimento Sanayii T.A.ġ. (ÇĠSAN) kurulmuĢtur. 1983 yılında çeĢitli yasal 

düzenlemelerle „Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.ġ.‟ (ÇĠTOSAN) adını almıĢtır 

(BaĢaran ve Turunç, 1995: 5). 

1980‟li yıllarda 2 önemli olay yaĢanmıĢtır. Biri sektörde yeni dönemin 

ekonomisine uygun olarak çimento satıĢ fiyatlarının serbest bırakılması ve fon 

primlerinin kaldırılması sonucunda fiyat belirleme yetkisinin iĢletmelere verilmesidir. 

Diğeri ise özelleĢtirmedir. Global krizin hakim olduğu ortam ve iki büyük depremin 

yaĢanması sebebiyle 2000 yılına kötü baĢlanmıĢ, yapı denetim Ģirketlerinin kurulması 

belirli tarihe kadar ruhsat yasağı getirdiğinden inĢaat sektöründe satıĢlar çok düĢük 

olmuĢ, bu durum da çimento satıĢını ve dolayısıyla üretimin düĢük seviyelerde olmasına 

sebebiyet vermiĢtir. Ancak 2003 yılında ekonomik büyüme ile inĢaat sektörü de 

canlanmıĢ ve çimento sanayisi de bu geliĢmeden olumlu etkilenmiĢtir (Ġpek ve Aydın, 

2009: 8-9). 

2019 verilerine göre, aĢağıdaki ġekil 2.1.‟de de görüldüğü üzere, Türkiye‟de 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) üyesi 51 tanesi entegre, 17 tanesi 

öğütme olmak üzere 68 kuruluĢ vardır. Birliğe üye olmayan 3 entegre, 5 öğütme tesisi 

bulunmaktadır. 



40 
 

ġekil 2.1. Türkiye‟deki Çimento Fabrikaları ve Öğütme Tesislerinin Konumları 

 

Kaynak: TÇMB, 2018b. 
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2.1.2.1. Kapasite 

Çimento sanayisine ait bilinmesi gereken önemli verilerden biri klinker ve 

çimento kapasiteleridir. Tablo 2.2.‟de ülkemizde bölgeler bazında 2000, 2010 ve 2017 

yıllarına ait klinker ve çimento kapasite miktarları verilmiĢtir. 

Tablo 2.2. 2000-2010-2017 Yılları Klinker ve Çimento Kapasite Miktarı (Ton) 

Bölgeler 

2000 

 

2010 

 

2017 

 

Klinker 

Kapasitesi 

Çimento 

Kapasitesi 

Klinker 

Kapasitesi 

Çimento 

Kapasitesi 

Klinker 

Kapasitesi 

Çimento 

Kapasitesi 

Marmara 9.984.750 19.304.040 17.993.400 28.953.640 19.954.780 29.105.320 

Ege 5.530.185 7.794.200 5.997.123 8.517.840 5.814.600 9.952.788 

Akdeniz 5.758.625 11.935.200 14.883.750 24.389.800 22.169.900 35.247.965 

Karadeniz 3.370.000 7.057.520 5.818.800 11.401.120 8.829.300 17.081.133 

Ġç Anadolu 5.720.000 11.070.656 9.848.103 15.505.800 13.923.360 21.236.396 

Doğu 

Anadolu 
1.278.000 2.270.000 3.930.000 7.476.092 6.603.960 11.727.724 

G.Doğu 

Anadolu 
3.454.000 4.666.000 5.387.250 9.205.703 6.315.080 11.241.408 

TOPLAM 35.095.560 64.097.616 63.858.426 105.449.995 83.610.980 135.592.732 

Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 2019 

(https://www.tcma.org.tr/tr/istatistikler/kapasite)  

Tablo 2.2.‟den de anlaĢılacağı üzere klinker ve çimento üretim kapasitesinin en 

fazla olduğu bölgeler Akdeniz ve Marmara Bölgesi‟dir. Çimento üretiminde 2000 

yılından 2010 yılına kadar önemli bir kapasite artıĢı gerçekleĢmiĢtir. 2000 yılında sektör 

64 milyon ton çimento üretim kapasitesine sahipken, %64‟lük büyüme göstererek 2010 

yılında 105 milyon ton üretim kapasitesine ulaĢmıĢtır. Benzer Ģekilde klinker üretim 

kapasitesi de artmıĢ, 2000 yılında 35 milyon ton klinker üretebilen sektör %50 den fazla 

büyüme göstererek 2010 yılında 64 milyon ton klinker üretebilir hale gelmiĢtir. 2017 

yılında da sektörde 135 milyon ton çimento, 83 milyon ton klinker üretim kapasitesine 

ulaĢılmıĢtır.  

 

 

https://www.tcma.org.tr/tr/istatistikler/kapasite
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Tablo 2.3. 2017-2013 Yılları Arası Klinker ve Çimento Kapasite Kullanım Oranları (%) 

Bölgeler 2017 2016 2015 2014 

% Klinker Çimento Klinker Çimento Klinker Çimento Klinker Çimento 

Marmara 100,34 75,87 96 70 93 65 95 68 

Ege 81,74 60,66 78 57 81 59 93 60 

Akdeniz 86,79 54,34 90 54 80 53 93 61 

Karadeniz 96,63 61,88 101 61 92 57 101 72 

Ġç Anadolu 92,31 65,71 94 64 86 64 87 67 

Doğu Anadolu 74,63 55,35 67 42 74 49 83 49 

G.Doğu Anadolu 82,78 54,31 71 51 81 58 88 65 

TOPLAM 90,10 62,16 89 59 85 58 92 64 

Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 2019 

(https://www.tcma.org.tr/tr/istatistikler/kapasite) 

Raporlar incelendiğinde 2014 yılından sonra kapasite kullanım oranları düĢmesine 

rağmen, yine de son yıllarda gittikçe artan bir ivmede olduğu görülen sektörde 2017 

yılında klinker üretim kapasitesi 83,61 milyon tona yükselirken kapasite kullanım oranı 

da yeniden %90,10‟a çıkmıĢtır. Bu artıĢta iç ve dıĢ piyasadaki yüksek talep etkili 

olmuĢtur.  

Çimento üretiminde ise; 2017 yılında hem çimento üretim kapasitesinde hem de 

kapasite kullanım oranında ciddi bir artıĢ olmuĢtur. Çimento üretim kapasitesi 2017 

yılında 135,59 milyon tona çıkarken, kapasite kullanım oranı da %62,16 olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu artıĢın özellikle iç piyasa talebindeki artıĢtan kaynaklandığı sektör 

içindeki haberlerde dile getirilmektedir. 

Tablo 2.3.‟den anlaĢılacağı üzere Marmara Bölgesi çimento kapasite kullanım 

oranının en yüksek olduğu bölgedir. Ġstanbul‟un bu bölgede yer alması, yatırımların 

Marmara Bölgesi ve özellikle Ġstanbul ve çevresinde yer alması en önemli 

sebeplerindendir. Çimentonun yapısı sebebiyle, fabrikalarının ihtiyaç duyulan bölgelere 

yakın kurulması Marmara bölgesinin kapasite kullanım oranında lider olmasını 

açıklayan en önemli unsurdur (Orman, 2017: 16). 
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2.1.2.2. Ġç Pazar 

Üretilen çimento, ülke iç pazarında hazır beton endüstrisine, bayilere, inĢaat 

Ģirketlerine, prefabrikasyon sektörüne, müteahhitler, kamu kuruluĢlarına satılmaktadır. 

Özellikle 1999 depreminden sonra yönetmelik ve standartların gelmesiyle hazır beton 

kullanımı zorunlu kılınmıĢ ve böylece çimento satıĢının yarısından fazlasını hazır beton 

sektörü almaktadır. Tablo 2.4.‟de görüldüğü üzere, 2017 yılında tüm çimento satıĢının 

%51,17‟si hazır beton sektörüne, %31,28‟ide bayilere satılmıĢtır. 

Tablo 2.4. 2017 Yılı Segment Bazlı Türkiye Ġç SatıĢ Dağılımı  

2017 Yılı Segment Bazlı Türkiye Çimento Ġç SatıĢ Dağılımı 

 Miktar (Ton) Oran (%) 

Hazır Beton 36.959.806 51,17 

Bayi 22.594.905 31,28 

ĠnĢaat ġirketleri 3.707.425 5,13 

Prefabrik 3.683.135 5,10 

Müteahhit 3.439.923 4,76 

Kamu 435.705 0,60 

Diğer 1.406.361 1,95 

TOPLAM 72.227.260  

Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 2019 

(https://www.tcma.org.tr/tr/istatistikler/satis-dagilimi) 

 

2019 yılı Ocak-ġubat aylarında çimento üretiminde, 2018 yılına oranla %38,4‟lük 

bir düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Yine 2019 yılı ilk iki ayında büyük bir artıĢla üretilen çimentonun 

yaklaĢık %21,1‟i ihracata konu olmuĢtur. 2018 yılı Ocak-ġubat döneminde iç satıĢlarda 

%46,6 azalma yaĢanırken, çimento ihracatında ise %44,6‟lık artıĢ gerçekleĢmiĢtir. 2018 

yılının Ocak ayında satıĢlar beklenenden fazla olmuĢ bu durum mevsim normallerinin 

üstünde seyreden sıcaklara bağlanmıĢtır. Geçen yılın son beĢ ayında görülmeye 

baĢlayan küçülmenin etkisiyle, çimento iç satıĢlarındaki daralma 2019 yılında da artarak 

devam etmiĢtir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri ise iç satıĢlarda en az küçülen 

bölgeler olmuĢtur (TÇMB, 2019). 
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2.1.2.3. Ġhracat  

2017 yılı Ekonomi Bakanlığı verilerine göre toplam ihracatımızın 

(çimento+klinker) tutarı yaklaĢık 531 milyon dolar (USD) olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Ġhracat geliri 495 milyon dolar olmuĢ ve bu da yaklaĢık %7‟lik bir artıĢa iĢaret 

etmektedir. Son 12 yılda en çok çimento ihracatı yapılan ülkeler Irak, Rusya ve Libya 

olmasına rağmen son yıllarda Suriye‟ye yapılan ihracat bu ülkelerden daha fazla 

olmuĢtur. 2017 yılında Suriye‟ye 1,4 milyon ton ihracat gerçekleĢtirilmiĢtir. YükseliĢte 

olan A.B.D pazarına ise 1,3 milyon ton ihracat yapılmıĢtır. Ayrıca son yılların 

Ģampiyonu Libya, ilk 10 arasına giremezken, Ġsrail‟e ise 0,7 milyon ton ihracat 

yapılmıĢtır. Çimento ihracatının sırasıyla %18 ve %16‟sı Suriye ve ABD‟ye yapılırken 

ihracatta diğer önemli pazarlar Ġsrail, Gana ve Sierra Leone olmuĢtur. 2017 yılında 

çimento ihracatının %44‟ü Asya ülkelerine, %24‟ü Amerika ülkelerine, %17‟si Afrika 

ülkelerine ve %14‟ü Avrupa ülkelerine gerçekleĢtirilmiĢtir  (TÇMB Üyeleri 2017 Yılı 

Analizi, 2018: 38-39). 

Tablo 2.5. 2017-2018 Yılları Çimento ve Klinker Ġhracatı 

2017 ÇĠMENTO 

(ton) 
2018 ÇĠMENTO (ton) 

2017 KLĠNKER 

(ton) 
2018 KLĠNKER (ton) 

Suriye 1.406.651 A.B.D. 1.832.456 Gana 784.242 Gana 1.656.629 

A.B.D 1.273.238 Ġsrail 1.229.838 Kolombiya 525.526 Senegal 563.025 

Ġsrail 662.513 Suriye 777.465 FildiĢi Sahili 493.674 FildiĢi Sahili 452.964 

Gana 412.548 Haiti 384.549 Gine 386.832 Kolombiya 447.786 

Sierra 

Leone 
381.243 Gana 354.634 Senegal 357.119 Gine 390.126 

Irak 381.034 K.K.T.C. 285.128 A.B.D. 334.706 Moritanya 346.576 

Haiti 367.311 Irak 210.615 Brezilya 261.879 Porto Riko 217.200 

K.K.T.C. 323.390 Bulgaristan 193.489 Ġsrail 236.306 Kamerun 194.571 

Yemen 317.174 Gine 190.006 K.K.T.C. 178.270 Togo 192.650 

Filistin 247.254 Sierra Leone 166.734 Ġspanya 162.444 Brezilya 177.020 

Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, 2018a: 11 
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2.2. Çimentonun Üretim Süreci 

Üretimi yüksek derecede enerji yoğun bir süreç olan çimento üretimi baĢlıca üç 

kısımdan oluĢmaktadır: 

1) Hammadde Hazırlanması  

2) Klinker Üretimi  

3) Klinker Öğütme 

Hammaddenin hazırlanması ve klinker öğütümü baĢlıca elektrik tüketen 

aĢamalarken, klinker fırınları tipik bir çimento fabrikasında neredeyse tüm yakıtın 

tüketildiği kısımdır. Klinker üretimi çimento üretimi sırasında enerjinin en fazla 

kullanıldığı süreçtir ve toplam tüketilen enerjinin neredeyse %70-80‟i bu safhada 

kullanılmaktadır. Tahminlere göre; çimento sanayisi küresel çapta kullanılan tüm 

enerjinin %2‟sini, ve küresel endüstriyel enerji tüketimininse %5‟ini kapsamaktadır 

(Worrell vd., 2001: 306). 

Çimento üretim süreci ayrıntılı anlatımı Ģekil 2.2‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 2.2. Çimento Üretim Süreçleri 

 

Kaynak: T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 2017: 15. 
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2.2.1. Hammadde Hazırlanması 

Ocaklardan çıkarılan hammaddeler istenilen büyüklükte ve kimyasal yapıda 

değildir. Dayanıklı, sağlam ve her zaman aynı kalitede ürün üretebilmek için 

hammaddenin homojen olarak karıĢması gerekmektedir. Hammaddenin hazırlanması 

aĢağıda detaylı olarak ele alınmıĢtır. 

Ocak işletmeciliği: Çimento fabrikalarında en önemli aĢama hammadde teminidir 

ve hammadde de, taĢıma maliyeti açısından, çoğunlukla fabrika etrafında bulunan 

ocaklardan elde edilmektedir. Çimento üretimi için hammaddeler, ocaklardan patlatma 

iĢlemi ile çıkarılmaktadır. Patlayıcı madde kullanılarak, patlatma yöntemi ile küçük 

parçalara ayrılan hammaddeler, çeĢitli iĢ makineleri ile kamyonlara yüklenip 

konkasörlere (büyük kayaçları küçük parçalar halinde elde etmek için, kırıp ufalamaya 

yarayan makine)  sevk edilmektedir (Güler, 2018: 34). 

Hammaddenin Kırılması: Çimento üretiminde ana hammadde bileĢeni olan 

kalker, sabit bir bileĢen yapısına sahip değildir (Özel, 2011: 42). Öncelikle çimento 

üretimi için, ocaktan daha büyük boyutlarda gelen hammaddeler 0,2 mm boyutuna 

kadar kırıcılarda ve değirmenlerde ufaltılması gerekmektedir. Böylece sonraki 

aĢamalarda kullanılmak üzere daha iyi kalitede klinker üretilebilmektedir (Öztürk, 

2016: 11). 

ġekil 2.3. Çimento Üretiminin BasitleĢtirilmiĢ AkıĢ ġeması 

 

Kaynak: Rende, 2013: 53 

HAMMADDE  

KireçtaĢı, kil vb hammaddeler ocaktan çıkartılır 

KIRICI 

Çıkarılan hammddeler küçültülmek için kırılır. 

FARĠN DEĞĠRMENĠ 

PiĢirme iĢlemi için homojen hammadde karıĢımı 
oluĢturulur. bu karıĢıma farin denir. 

DÖNER FIRIN 

PiĢirme ve hızlı soğutma sonrası klinker oluĢur. 

ÇĠMENTO DEĞĠRMENĠ 

Klinkere çeĢitli katkı maddeleri eklenir, değirmende 
öğütülerek çimeno oluĢturulur. 
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Hammaddenin Stoklanması ve Harmanlanması: Stok ve harmanlama alanları 

çoğunlukla son kırıcı ile tesis arasında yer almaktadır. Harmanlama sahalarının öncelikli 

kullanım alanı, kimyasal içeriği ve fiziksel özellikleri tesis kapasitesi için uygun olarak 

homojen hale getirilmiĢ malzemelerle fırınların beslenebilmesini sağlamaktır. 

Harmanlama sahasının acil durumlarda stok alanı olarak kullanılması ise sahanın diğer 

bir iĢlevidir (Rende, 2013: 43).  

Farin Hazırlama: Kalker ve kil, belirli oranlarda karıĢtırıldıktan sonra öğütülmek 

üzere farin değirmenlerine beslenmektedir. Değirmene beslenen malzemenin kimyasal 

içerik olarak da kontrollü beslenmesi gerekmektedir (Özel, 2011: 43). 

Farin hazırlanması sırasında kullanılan çeĢitli değirmen türleri vardır. Bunlar 

(Rende, 2013: 37): 

 Bilyalı Değirmenler: Malzeme ve öğütme elamanlarının dönen bir tüp içinde 

birlikte dönerken sürtünme yolu ile öğütüldüğü değirmenlerdir. Değirmen 

mantosunun yükselen tarafında malzeme ve öğütme elemanları birlikte 

kaldırılıp ve sonrasında birlikte aĢağı düĢürülmektedir. Böylece bu yoğun 

temas ile malzeme ufalanmaktadır. 

 Dik Değirmenler: Bilyalı değirmenlere göre daha az yer kaplayan Dik 

değirmenler çalıĢma sırasında da daha az enerji tükettiğinden maliyet avantajı 

bulunmaktadır. Hava süpürmeli olarak çalıĢtıklarından gövde içindeki 

seperatör ile çalıĢıp aktif olarak malzeme kurutma iĢlevi de yaparlar. 

 Otojen Değirmenler: Kademe boyut küçültme iĢlemi olup cevherin kendi 

kendisini öğütmesidir. 

 Roller Pres: Çimento sanayisinde ön öğütme iĢlemi için yaygın olarak 

kullanılan sistemin, birbirine ters yönde dönen 2 merdaneden birinin sabit 

diğerinin hidrolik sistem vasıtasıyla sabit merdaneye doğru itilmesiyle çalıĢan 

bir değirmen çeĢitidir. 

  Valsli Değirmenler: Enerji tüketimi bilyalı değirmenlere göre düĢük olan valsli 

değirmenler, kömür, fosfat, bentonit, çimento gibi malzemelerin, öğütücü 

rulolar sabit ve hareketli bir tabla üzerinde döndüğünde arada kalan 

malzemenin sıkıĢma ve ezilerek öğütüldüğü değirmenlerdir. 
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Yakıt Hazırlama: Çimento üretim tesislerinde, ihtiyaç duyulan ısı fosil yakıtlar ve 

alternatif yakıtlar kullanılarak elde edilmektedir. Fosil yakıt olarak petrokok, kok 

kömürü, taĢ kömürü, linyit ve az miktarda fuel-oil ve doğalgazın bol ve ucuz olduğu 

bazı ülkelerde doğalgaz da kullanılmaktadır. Ancak akaryakıt, ana yakıt olarak çok az 

kullanılmaktadır. 

Fırında kullanılacak olan kömürde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan 

biri kömürün kalorisi diğeri ise uçucu miktarıdır. Uçucu madde, kömürün içinde 

bulunan hidrokarbon buharları ile karbondioksit ve su buharı gibi gazların toplamına 

denmektedir ve kömürün tutuĢmasını kolaylaĢtırmaktadır (Öztürk, 2016: 20).Türkiye‟de 

çıkarılan yerli kömürlerin kalori değeri düĢük ve kül oranları yüksek olduğundan ithal 

kömürlerle birlikte karıĢtırılarak kullanılmaktadır.  

 

2.2.2 Klinker Üretimi 

Silolardan döner fırınlara gönderilen farin, önce siklon kulesinde ön ısıtmaya tabi 

tutulur burada yaklaĢık 900 ˚C kadar ısıtılan farin ön kalsinasyona uğrar. Daha sonra 

döner fırına giren farin burada yaklaĢık 1500 ˚C kadar ısıtılarak kalsine olur ve klinker 

adı verilen çimento yarı mamulüne dönüĢür. Fırından çıkan klinker stok alanına 

gönderilmektedir. Bu süreç çimento üretim sürecindeki en önemli kısım olup sadece 

burada kimyasal bir tepkime gerçekleĢir. Bu adım ısıl proses olduğu için burada 

herhangi bir duruĢ yapılamaz, döner fırın prosesi 7/24 çalıĢır. Buradaki duruĢlar döner 

fırının soğumasına sebep olacağı için tekrar ısıtılması gerekmektedir. Bu süreçte üretim 

yapılmadan yakıt harcanmaktadır (Emir, 2018: 15). Klinker üretimi için farklı fırın 

tipleri kullanılabilmektedir. SanayileĢmiĢ ülkeler daha çok döner fırın kullanırken, 

geliĢmekte olan ülkeler ya da çimentonun taĢınmasında altyapısı yetersiz olan ülkeler 

milli fırınlar kullanmaktadır. Milli fırınlar küçük kapasitelerde ve yerel ölçekte üretim 

yapan fabrikalarda kullanılırken, döner fırınlar çapı yaklaĢık 6 metreyi bulabilen 

silindirlerin yatay düzleme 3˚ - 4˚ açı yapacak Ģekilde monte edilip, dakikada 1-4 defa 

kendi çevresinde dönmesiyle çalıĢan fırınlardır (Erdoğan, 2008: 45-46). 
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2.2.3. Klinker Öğütme 

Yarı mamul olan klinker fırından alınarak içindeki farklı oranda alçı ve belirli 

oranlarda puzzolanik madde katılarak farklı tipte çimento elde edilmektedir. Daha 

önceden kırıcılardan geçirilen alçıtaĢı ve katkı olarak kullanılacak hammadde 

kullanılacak kadar küçültülüp değirmenlere beslenmektedir. Sıcak klinker besleme ve 

öğütme iĢlemi sonucunda çimento değirmenlerinde malzeme sıcaklığı 100-110˚C‟ye 

yükseltilir. Böylece malzeme öğütülürken bir yandan da rutubeti alınmıĢ olmaktadır 

(T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2006: 14). Değirmenler öğütme 

devrelerine ya da çıkıĢlarına yerleĢtirilmiĢ dinamik ya da statik sınıflandırıcılarla 

çalıĢtırılmaktadır. Hammadde öğütmede kullanılan değirmenler aynı zamanda klinker 

üretiminde de kullanılmaktadır. Bilyalı değirmenlerde öğütme, kuru ya da yaĢ olarak 

yapılabilmektedir (Rende,2013: 54). 

 

2.2.4. Ambalajlama ve Sevkiyat 

Çimento havanın nemi ile kendi kendine tepkimeye girebileceğinden dolayı, 

kapalı alanda stoklanmalı ve uzun süre stokta bekletilmemelidir. Çimento fabrikalarında 

üretilen yarı mamul olan klinker doğrudan satıĢa sunulabilmekte veya ihraç 

edilebilmektedir. Satılan klinker kullanılacağı bölge ya da ülkedeki öğütme tesislerinde 

gerekli katlı maddesi ilave edilerek öğütülüp çimento haline getirilmektedir. Böylece 

katkı maddelerinin taĢınması gerekmediğinden maliyetler düĢük olmaktadır (Orhan, 

2018: 44). 

Çimento çeĢidine göre silolarda depolanan çimentonun satıĢı, 2 Ģekilde 

yapılmaktadır: dökme çimento silolarından doğrudan silobaslara yüklenir ya da 

paketleme ünitelerinden kağıt torbalara doldurup taĢıyıcı bantlar yardımı ile kamyonlara 

yüklenmektedir (T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2006: 15). 

 

2.3. Çimento Üretiminde Enerji Kullanımı  

Ülkemizde, toplam sanayi üretiminin içinden %3 pay alan çimento sanayisi bu 

oran ile ülkemizdeki lokomotif sanayilerden biri olarak görülmektedir. Çimento 
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sanayisinin, toplam sanayi tüketimindeki toplam enerji payı ise %17,5 olarak 

ölçülmüĢtür ve bu değerler ile demir çelik sektöründen sonra en çok enerji tüketen 

sektör olarak ikinci sıraya yerleĢmektedir (CoĢkun, 2017). 

Tablo 2.6.‟ya baktığımızda çimento sektörünün maliyet kalemlerinin temel 

harcama kalemini %38‟lik dilimle yakıt gideri oluĢturmaktadır. Çimento sektöründe 

yakıt olarak petrokok, ithal taĢkömürü, ithal ve yerli linyit, fuel-oil ve doğalgaz 

kullanılmaktadır. 

 Sektörde yakıt olarak kullanılan petrokok, ithal taĢkömürü, yerli taĢkömürü ve 

linyitin ısıl değerleri sırasıyla 7.500, 6.300, 6.000 ve 3.500-4.500 Kcal/kg‟dır. Sektörün 

yıllık yakıt ihtiyacı 5.000 Kcal/kg ve %3 içerikli kömür bazında 6,5 milyon ton olarak 

bilinmektedir. Çimento fabrikalarında ise yakıtlar fırınları uygun ısıl değerlerine 

ulaĢtıracak oranlarda karıĢtırılarak kullanılmaktadır (Arıöz, 2012: 201). Bu oranlarda 

yakıtların temin durumuna ve fiyatlarına göre göre belirlenmektedir.  

Bir ton çimento üretimi için 120 kg kömür kullanılan çimento sanayisinin 

geleneksel olarak kullanılan yakıt türü ise kömürdür. Ayrıca bir ton çimento üretimi için 

90 ila 120 Kwh arası elektrik kullanılması gerekmektedir (Sönmezler ve Gündüz, 2008: 

38). Diğer maliyet kalemi ise %21,1 ile elektrik maliyetidir. Toplam olarak 

değerlendirildiğinde maliyetlerin %60‟a yakınını enerji giderleri oluĢturmaktadır. 

 

Tablo 2.6. Çimento Sektörü Maliyet Kalemleri 

Türk Çimento Sektörü Sınai Maliyet Kalemleri Ortalama Maliyet % 

Yakıt 38,0 

Elektrik 21,1 

Diğer Sabit Giderler 13,1 
Hammadde ve Yardımcı Maddeler 9,6 

ĠĢçilik 9,4 

Amortisman 7,0 

Diğer 1,8 

Toplam 100,0 
Kaynak: T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2018: 4 

 

 

 



52 
 

2.3.1. Fosil Yakıtlar 

Fosil yakıtlar çimento üretim prosesinde döner fırınlarda klinkerleĢme için gerekli 

ısıl iĢlemde kullanılır. Döner fırınlarda yakılan fosil yakıtlar ile fırın içindeki sıcaklık 

1500 C‟ye kadar çıkabilmektedir. Günlük 3000 ton klinker üreten örnek bir döner fırın, 

günde 350 ton kömür ve 150 ton alternatif yakıt tüketebilmektedir. YurtdıĢında 

alternatif yakıt kullanım oranları daha yüksektir. Ülkemizde fosil yakıt olarak kömür 

kullanılmaktadır (Emir, 2018: 18). 

Sektördeki en büyük gider kalemlerini yakıt ve elektrik oluĢturmaktadır. Yakıt 

%38 ile birinci, elektrik %21 ile ikinci sıradadır. Türk çimento sektörünün 

rekabetçiliğini sınırlandıran etkenlerden biri de enerji masraflarıdır. Ülkedeki enerji 

fiyatlarının yüksek olması ve Ġran‟ın bu konuda avantajlı olması rekabet edilebilirliğini 

zorlamaktadır. Ġçinde petrol olan ve oldukça zehirli bir madde olması nedeniyle sınırlı 

alanda kullanılan petrokok, çimento sanayisinde kullanılan yakıtın yaklaĢık %70‟ini 

oluĢturmaktadır. ĠĢlem hacminin sığ olduğu petrokok piyasasında fiyatlar, enerji 

piyasası genelinden ayrıĢmaktadır. Son dönemde enerji fiyatlarındaki düĢüĢe rağmen 

petrokok fiyatları yatay seyretmektedir. Sektörde %28 civarında kullanılan kömürün 

fiyatı ise gerilemektedir. Bu çerçevede, yakıt ihtiyacını kömürden karĢılayan firmalar 

mevcut konjonktürde maliyet avantajı elde etmektedir. Atıktan enerji üretme Türk 

çimento sanayisinde istenen seviyelere henüz ulaĢmamıĢtır. Avrupa‟da atıklardan elde 

edilen enerji oranı %30 civarındayken, Türkiye‟de bu oran %3 oranında kalmaktadır 

(Çevik, 2016: 14). 

 

2.3.2. Elektrik Enerjisi 

Çimento üretim prosesinin her aĢamasında kullanılan enerji, ağırlıklı olarak fırın 

yakıtı için sarf edilmektedir. Son öğütme ve ham öğütme değirmenleri ile çıkıĢ gazı 

fanları (fırın, ham malzeme değirmeni ve çimento değirmeni) toplam elektrik enerjisinin 

%80‟ninden fazlasını tüketmektedir. Yakıt ve elektriğin ortalama enerji maliyeti, bir ton 

çimento üretiminin toplam maliyetinin %50‟si kadarını oluĢturmaktadır. Elektrik 

enerjisi ise bu toplam enerji gereksiniminin yaklaĢık %20‟si kadardır (Tosun, 2006: 19). 
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2.4. Günümüzde Çimento Sanayisinde YeĢil Pazarlama AnlayıĢı ve 

Uygulanma Durumu   

1993 yılında ve sonrasında 2004 yılında TÇMB ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

arasında „Çimento Sanayi Çevre Deklarasyonları‟ imzalanmıĢtır. Bu deklarasyonlara 

göre çimento sanayi, emisyon değerlerini yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlerin 

daha da alt seviyelerinde sınırlandırmayı kabul etmiĢtir. Deklarasyonların imzalandığı 

yılları takip eden yıllarda sektör emisyon kontrolü konusunda gerekli yatırımları 

yapmıĢ, proseslerini iyileĢtirmiĢ ve tüm çevresel izinlerini tamamlamıĢtır. Hatta, yeni 

çevre mevzuatına uyum sağlayabilmek için birçok alanda pilot çalıĢmalar 

yürütülmüĢtür. Çevreye uyum sağlama konusunda Bakanlıktan izin süreçlerini 

tamamlayan ilk sektör olmuĢtur (TÇMB, 2019b).  

Her geçen gün, çimento sanayisinde çevre kirliliğini azaltıcı uygulamalar 

yapılmaktadır. Bu uygulamalar ve yenilikler yakıt tüketimi ve alternatif yakıt, 

emisyonlar baĢlıklarında detaylı incelenmiĢtir.  

 

2.4.1. Yakıt Tüketimi ve Alternatif Yakıt 

Ülkemizde tehlikeli atıkların bertarafı konusunda yeterli sayıda tesis 

bulunmamaktadır. Çimento fabrikalarının da prosesi gereği (yüksek derecede yakım 

iĢlemi gerçekleĢtiğinden ve bu yakım iĢlemi ani sıcaklık iniĢ çıkıĢlarıyla olmadığından 

vb.) atık yakımına uygundur. AB ülkelerinde ve ABD‟de birçok çimento fabrikasında 

alternatif yakıt olarak ek yakıt olarak kullanılırken, bu durumun ülkemizde de kullanım 

oranının arttırılması gerekmektedir (Ünlü, 2006). 

2013 yılında ülkemizde çimento fabrikalarında toplam 720.000 ton atık alternatif 

hammadde, 500.000 ton atık alternatif yakıt olarak değerlendirilmiĢtir. AB ve ülkemiz 

mevzuatı uyarınca, tehlikeli atıklardan enerji kazanımı durumunda, atıklar en az 850°C - 

1100 °C ortamda 2 saniye süre tutulmalı ve baca gazı arıtma sistemleri kurulmalıdır. 

Çimento klinker fırınlarında sıcaklık 900°C - 1400°C olup bekleme süresi en az 5 

saniyedir. Bu durumda, yasaların istediğinden daha ileri teknolojik koĢullar sağlanmakta 

olup, toz dıĢında ilave baca gazı arıtma ünitesi ihtiyacı bulunmamaktadır. Ülkemizin her 
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bölgesinde hali hazırda kurulu olan, ilave arıtma ünitesi gerektirmeyen, emisyonları 

sürekli ölçüm cihazları ile takip edilen ve herhangi bir yanma atığı bulunmayan çimento 

fabrikalarının potansiyelinden yararlanılması ve sektörün atık yönetiminde çözüm ortağı 

olarak görülmesi büyük önem taĢımaktadır (Öztürk, 2016: i). 

Avrupa‟da çimento endüstrisi, temel yakıtlarının ortalama %43‟ünü alternatif 

yakıtlarla ikame etmektedir. Bu da Avrupa‟yı dünyada ilk sıraya yerleĢtirmektedir, 

çünkü küresel ortalama sadece %14‟tür. Alternatif yakıtlar geniĢ bir çeĢitlilik taĢıyan 

atık kanallardan elde edilmektedir ve bu nedenle çimento sektörü, Avrupa düzeyinde ve 

ulusal düzeydeki atık yönetimi politikalarının ayrılmaz bir parçasını oluĢturmaktadır. 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın 2017 yılı sektörel veri 

kıyaslamasına göre çimento sanayisinde 6.603 Bin TEP‟lik (TEP (ton eĢdeğer petrol): 

10 milyon kCal karĢılığındaki enerji birimi) tüketim ile toplam enerji tüketiminin % 

5,93‟ini, toplam sanayi sektörü tüketiminin ise %18,69‟unu kapsamaktadır. Sektörde, 

fırın giriĢi öncesi ön ısıtıcı kulelerinden, fırın çıkıĢında soğutma ünitelerinden baca 

yoluyla dıĢarı atılan ısıyı atık ısı geri kazanım tesisleri (WHR) ile elektriğe 

dönüĢtürülmektedir. Ülkemizde de bu tesislerin sayısı artmaktadır. 2019 Temmuz ayı 

itibariyle atık ısı geri kazanım tesisleri ile (WHR) 14 fabrikada 23 hat ile 129,2 MW 

gücünde elektrik üretimi sağlanmaktadır. 517 bin hanenin günlük elektrik tüketimi de 

yaklaĢık bu rakama tekabül etmektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 2 fabrikanın 2 

hattından 15 MW elektrik üretimine imkan tanıyacak yatırımların devreye alınması 

planlanmaktadır. Ayrıca 5 fabrikada toplam 25,5 MW lık üretim için fizibilite 

çalıĢmaları yapılmaktadır  (TÇMB, Atık Isı Geri Kazanımı). Böylece satın alınan 

elektrik miktarı azalmakta, enerji üretimi için fosil yakıt kullanım oranı düĢmektedir. 

Dolayısı ile de sera gazı salınımı azalmaktadır.  

 

2.4.2. Emisyonlar 

Çimento üretimi sırasında ortaya çıkan emisyonlar ve enerji kullanımı çimento 

üretimi sırasındaki en temel kirleticilerdir. Azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SO2, 

SO3), karbon oksit (CO, CO2), toz, uçucu organik bileĢenler (VOC) ve toplam organik 

bileĢenler (TOC), ağır metaller, Poliklorlu dibenzodioksinler (PCDD‟ler) ve 
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dibenzofuranlar (PCDF‟ler), çimento üretimi sırasında meydana gelen ve takip edilmesi 

gereken emisyonlardır.  

 

2.4.2.1. Azot Oksit (NOx) 

Yüksek sıcaklıklarda gerçekleĢen klinker piĢirmesi sonucu azot oksit (NOx) 

oluĢmaktadır. Yanma iĢlemi sırasında yakıt azotunun alev içinde oksijen ile birleĢmesi 

ya da hava azotunun oksijen ile birleĢmesi sonucu oluĢan azot oksit hava kirliliği 

oluĢturması bakımından son derece önemlidir. (Frauke vd; 2013: 60-61). 

Azot oksit oluĢumuna 2 ana kaynak sebep olmaktadır. 

 Termal Azot: Yanma havası içinde bulunan azotun bir bölümü oksijen ile 

reaksiyona girmektedir. Böylece çeĢitli azot oksitleri oluĢmaktadır. Azot oksit 

oluĢumunun ana sebebi fırın içindeki alevdir. 1050 ˚C‟nin üzerindeki 

sıcaklıklarda oluĢmaktadır. 

 Yakıt Azot: Azot bileĢenleri içeren yakıtların hava ile reaksiyona girmeleri 

sonucu çeĢitli azotlar oluĢmaktadır. 

 

2.4.2.2. Kükürt Oksit (SOx) 

Çimento üretimi sırasında oluĢan kükürt oksit emisyonları, hammaddenin ve 

kullanılan yakıtın kükürt içeriğine bağlı olarak değiĢmektedir. Az ve hiç olmayan 

kükürt içeriği olan hammaddeleri iĢleyen fırınların kükürt oksit emisyonları ile ilgili 

problemleri olmamaktadır. Kükürt oksit emisyonunun yoğunluğu, kullanılan 

hammaddenin uçucu kükürt içeriği ve kullanılan yakıtın içerdiği kükürt oranı arttıkça 

artmaktadır. Sülfit (kükürtlü asit tuzu) ve organik bileĢikli kükürt olarak ortaya çıkan 

ham maddenin içindeki sülfür, buharlaĢır ve % 30‟u veya daha fazlası ön ısıtma 

sürecinin ilk aĢamasında salınabilmektedir. Buradan çıkan gazlar, doğrudan atmosfere 

gönderilebilir yada hammadde değirmeni çalıĢıyorsa, değirmene geri beslenmektedir. 

Ham madde değirmeninde SO2‟in %20-70‟i ince öğütülmüĢ hammaddeler tarafından 

tutulmaktadır. Bu Ģekilde ham madde değirmenin kükürt dioksit emisyonunu 

düĢürmektedir (Tosun, 2006: 22-23). 
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2.4.2.3. Karbon Oksit (CO, CO2) 

Çimento sektöründe karbon dioksit emisyonu mevcutta yasal bağlayıcı bir 

uygulamaya sahip değildir. Ancak yakın zamanda önemli konulardan biri haline gelecek 

gibi durmaktadır. Zira çimento sanayisindeki 60 milyon ton karbon dioksit emisyonu ile 

ülkedeki karbondioksit emisyonlarının % 10-12 sini oluĢturmaktadır (Alp vd., 2017: 

43).Karbon emisyonu çimentonun üretim süreçlerinin yüksek enerjiyle ve bu enerjinin 

de çoğunlukla fosil kaynaklarla üretilmesinden dolayı kaynaklanmaktadır.  

Son 15 yıl içinde teknolojik dönüĢümün hızlanması, atık yakma sistemlerinin 

daha tercih edilir hale gelmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması ve katkılı 

çimento kullanımının yaygınlaĢması ile karbon emisyonları seviyesindeki iyileĢme %10 

civarında olduğu söylenmektedir (Alp vd.; 2017: 43).  

 

2.4.2.4. Toz 

Hammaddelerin, ara maddelerin ve son ürün olan çimentonun yapısal durumu 

nedeniyle toz üretmesi kaçınılmazdır. Yüksek toz tutma verimine sahip elektrostatik 

filtreler, torbalı filtreler veya hibrit filtreler (elektrostatik + torbalı filtre karıĢımı) bu 

kirliliğin azaltılması için ülkemizde, çimento sanayisinde faaliyet gösteren tüm 

tesislerde bulunmaktadır. Torbalı filtreler, döner fırınlar hariç çimento fabrikalarındaki 

bütün ünitelerde yaygın olarak kullanılmakta olup toz tutma verimleri (>% 99.75) 

oldukça yüksektir. Elektrostatik filtreler de, torbalı filtreler gibi toz tutma verimi (> % 

99.75) çok yüksek, enerji sarfı düĢük, bakımı kolay olmasına rağmen, enerji 

dalgalanmaları nedeniyle sık sık devreden çıkmasından dolayı önemli bir dezavantaj 

oluĢturmaktadır. Elektrostatik filtrelerin bu dezavantajına karĢı ülkemizde bazı çimento 

fabrikalarında da uygulanan söz konusu filtrelerin bağımsız bir güç kaynağına 

bağlanması ile tedbir alınmaktadır (T.C. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2006: 

21). 

Çimento fabrikalarındaki toplam yatırım maliyetinin yaklaĢık %15‟ini toz tutma 

tesisleri tutmaktadır. ĠĢletme ve bakım masrafları ise çimento üretim maliyetinin 

yaklaĢık %5‟idir. Ancak kirletilen çevrenin temizlenmesi, korunmasından daha zor ve 

maliyeti daha fazla olmaktadır. Bu sebeple 2872 Sayılı Çevre Kanunu‟na göre çıkarılan 
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ve atmosfere atılan gaz ve toz miktarlarında sınırlayıcı standartlar getiren Hava 

Kalitesinin Korunması Yönetmeliği hükümleri gereği çimento üretim tesislerinin toz 

tutma üniteleri olması yasal zorunluluktur (T.C. Orman Bakanlığı; 2004: 336). 

 

2.4.2.5. PCDD ve PCDF 

PCDD (poliklorlu dibenzodioksinler) ve PCDF (dibenzofuranlar)  emisyonlarının 

oluĢabilmesi için beĢ faktörün eĢ zamanlı olarak olması gerekmektedir. Bunlar; 

hidrokarbonlar, klorürler, katalizör, uygun sıcaklık (200 – 450 C° ) ve uygun sıcaklıkta 

uzun alıkonma süresidir (Orhan, 2018: 59). 

 

2.4.2.6. Toplam Organik BileĢenler (TOC) ve Uçucu Organik BileĢenler 

(VOC)  

Uçucu organik bileĢenler ve CO yanma, sürecindeki yetersiz yanma sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Uçucu madde emisyonu (VOC), ön ısıtıcı ve kasinatörlere beslenen farinin 

içindeki organik maddenin ısınması sonucu meydana gelmektedir. 400- 600 ˚C 

arasındaki sıcaklıklarda organik madde emisyonu gerçekleĢmektedir (Orhan, 2018: 59). 

Çimento fırınlarından çıkan gazın VOC içeriği 10-100 mg/Nm
3 

arasında olmaktadır. 

Hammaddenin özelliklerinden dolayı emisyonların 500 mg/Nm
3 

kadar çıkması nadir de 

olsa görülebilmektedir (Cembureau Report, 1999: 53). 

 

2.4.2.7. Ağır Metaller 

Metallerin fırınlama / piĢirme sürecindeki davranıĢı uçuculuğuna bağlıdır. Uçucu 

olmayan metal bileĢikler süreç içinde kalır ve klinker yapısının bir parçası olarak 

çıkmaktadır. Çimento üretiminden çıkan tozlar düĢük miktarda arsenik, kadmiyum, 

cıva, kurĢun ve talyum gibi metal bileĢikleri içerebilmektedir. Ön ısıtma, ön kireçleme, 

döner fırınlar ve klinker soğutucuları ağır metalle yüklü tozların kaynağını 

oluĢturmaktadır (Tosun, 2006: 25-26). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 ELAZIĞDAKĠ ÇĠMENTO ÜRETĠM ĠġLETMELERĠNĠN YEġĠL PAZARLAMA 

UYGULAMALARI: ÖRNEK OLAY ĠNCELEMESĠ 

 

3.1. AraĢtırmanın Önemi ve Amacı 

Toplam sanayi enerji tüketimindeki %17,5 pay ile ikinci sırada olan çimento 

sanayisi oldukça fazla enerji tüketen sanayidir. Enerji tüketimi yoğun ve fabrika 

emisyonu fazla olan çimento sanayisinde oluĢan toz ve gaz emisyonu çevre için 

zararlıdır. Sadece yakın çevreye zarar vermekle kalmayıp küresel ısınma, biyolojik 

çeĢitlilik ve tarımsal verim azalması gibi çevre etkilerine de neden olduğu literatürdeki 

çalıĢmalarda geçmektedir. Ġklim değiĢikliğine sebep olan etmenlerin baĢında olan 

karbondioksit salınımı (seragazı) çimento üretimi sırasında yaĢanmaktadır. Çevresel 

etkileri fazla olan sanayinin ekolojik düzene zarar vermesi yüksek olasıdır. Bu sebeple 

yeĢil pazarlama konusunu çimento sanayisinde çalıĢmak önem arz etmektedir.  

Bu çalıĢmadaki amaç, çevresel etkileri ve sağlık etkileri fazla olduğu düĢünülen 

çimento üreticisi iĢletmelerin, yeĢil pazarlama etkinliklerini ne derecede benimseyip, 

uyguladıklarını ortaya koymaktır.  

ġimdiye kadar yapılan çalıĢmalar daha çok bölgesel düzeyde çeĢitli sektörleri ele 

alan (Kacur 2008; Topuz 2016) ayrıca gıda (KurtuluĢ 2018) turizm (Korkmaz 2016; 

Seyhan 2010), tekstil (Özçelik 2017), kimya (Üstünay, 2008), lojistik (Keskin 2017) 

gibi sektörlerle ilgilidir. 

Literatürde çimento sektöründe yeĢil pazarlama ile ilgili yapılmıĢ bir araĢtırma 

(Araç, 2014) mevcuttur.  AraĢtırma paydaĢların yeĢil pazarlama uygulamalarına iliĢkin 

algısı üzerine olup çimento sektöründedir. AraĢtırmacı iĢletmenin çalıĢanlarına ve yerel 

müĢterilerine olmak üzere iki paydaĢının yeĢil pazarlama uygulamalarına yönelik 

algısını ölçemeye yönelik anket uygulamıĢtır. Araç (2014) tez çalıĢmasında, çevreci 

uygulamalara verilen yanıtların dağılımında, çalıĢanların bu konudaki farkındalığının 

yüksek olduğunu saptamıĢtır. Bir diğer bulgu hem çalıĢanların, hem de müĢterilerin 

ambalaj üzerindeki logolar hakkında net bilgileri olmadığını, iĢletmenin sahip olduğu 

belgelerde ise; çalıĢanlar bilgi sahibi iken müĢterilerin arasında bilinirlilik oranının 



59 
 

düĢük seviyelerde çıktığı görülmüĢtür. Yine benzer Ģekilde çevreyi korumaya yönelik 

ifadelerinde mevcut iĢletmedeki çalıĢanların bu uygulamalardan haberdar olma 

ortalaması müĢterilerine göre daha yüksek çıkmıĢtır. YeĢil pazarlama karması 

stratejilerine iliĢkin cevapları incelediğinde ise ürün fiyat ve tutundurma stratejileri ile 

ilgili ifadelerin ortalamalarının çalıĢanlar açısından yüksek olduğu, dağıtım da 

müĢterilerin algısal açıdan anlamlı bir farklılık tespit etmiĢtir. MüĢterilerin ürün yada 

hizmetlerle ilgili doğrudan bir çevreci taleplerinin olmamasına rağmen iĢletmenin 

çevreci politikalarını önemsedikleri sonucuna ulaĢmıĢtır. 

AraĢtırmanın konusu çimento üretim tesislerindeki yeĢil pazarlamanın uygulanma 

durumu ile ilgili olması yönüyle özgündür. 

Toplum sağlığı için çevre ile ilgili yapılacak iyileĢtirmelerde çimento üreticilerine, 

ilgili bakanlıklara, yerel yönetim çalıĢmalarına fayda sağlanması araĢtırmanın amaçları 

arasındadır. 

 

3.2. AraĢtırmanın Kapsamı ve Kısıtlılıkları 

Türkiye‟de 76 adet çimento fabrikası vardır. Bunun 56‟sı entegre tesis, 20‟si 

öğütme tesisidir. Çimentonun ana hammaddesi olan klinker entegre tesislerde üretilip, 

öğütme tesislerinde son halini almakta ve ambalajlanıp sevkiyatı yapılmaktadır.  

BaĢlangıçta Türkiye çimento sektöründeki iĢletmelere yönelik olarak tam sayım 

ile uygulanarak anket yoluyla veri toplanmak istenmiĢtir. Ancak gönderilen anketlere  

çimento üretim tesislerinden dönüĢ gerçekleĢmediğinden; Elazığ ili çalıĢma alanı olarak 

seçilmiĢ ve il sınırları içinde mevcut iki çimento fabrikası ile görüĢme  yapılarak 

çalıĢma tamamlanmıĢtır. iki entegre iĢletme ile görüĢmek sonuçların genellenmesi 

bakımından da kısıtlılık oluĢturmaktadır. 

Elazığ ilinin seçilmesi sebebi ise; araĢtırmacının Elazığ ilindeki üretim tesislerine 

gerekli görüldüğünde birden fazla kez gidip yerinde bilgi edinebilmesidir. 

ÇalıĢmada ele alınan Elazığ ili içindeki iĢletmelerden biri 2016 yılına faaliyete 

geçen yerel sermayeli olan SYCS ĠnĢat Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟dir. Diğeri ise 

iĢletimini 2006 yılında satın alan Ġtalyan sermayeli Cementir Gruba ait olan  RECYDĠA 
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Atık Yönetim Yenilenebilir Enerji Üretimi Nak.ve Loj. Hizmetleri San. Ve Tic. A.ġ. 

adıyla faaliyet gösteren ÇĠMENTAġ Elazığ Çimento Fabrikasıdır.  

AraĢtırma kapsamında Türkiye‟deki bütün çimento üretim tesislerinden veri 

toplamak çok zaman alacağından dolayı çalıĢma alanının Elazığ ili ile sınırlandırılması 

araĢtırmanın kısıtlılığına neden olmaktadır. Ayrıca Elazığ ilinde mevcut sadece iki adet 

iĢletmenin olması ve diğer üretim tesislerinin mesafelerinin uzak olması diğer bir 

kısıtlılık sebebidir. Bunun yanında araĢtırmanın konusu itibariyle her iki üretim 

tesisinde de görüĢme sırasında baĢlangıçta karĢılaĢılan ön yargıyı yıkmak, bilgiye 

ulaĢmada araĢtırmanın diğer kısıtlılığını oluĢturmuĢtur. 

ÇĠMENTAġ Elazığ Çimento fabrikası bir grubun Ģubesi ve yabancı sermayeli 

iĢletme olduğundan iĢletme içerisinde muhasebe birimi bulunmamakta, muhasebe iĢleri 

Ġzmir‟deki merkezden yönetilmektedir. Bu sebeple de görüĢme sorularında fiyat baĢlığı 

altındaki sorulara cevap alınamamıĢ ve araĢtırma için kısıtlılık oluĢturmuĢtur. 

 

3.3. AraĢtırmanın Yöntemi 

Bu çalıĢma, nitel araĢtırma yaklaĢımı ile tasarlanmıĢ ve yürütülmüĢtür. Nitel 

araĢtırma yöntemlerinden örnek olay yöntemi, veri toplama yöntemi olarak 

derinlemesine görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. Konu ile ilgili önceden hazırlanan belli 

konu baĢlıkları altında arttırılmıĢ sorular ile görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢme 

sırasında soruların yeri değiĢse bile sonradan tekrar dönüĢler yapılıp görüĢmeler 

sonlandırılmıĢtır. Bu bağlamda yarı-yapılandırılmıĢ görüĢme formu kullanılmıĢtır. 

Ayrıca veri toplama sırasında gözlem ve doküman incelemesi (laboratuvar sonuçları, 

SYCS‟ye ait çevre mühendislerinin hazırladığı iç tetkik raporu, Sürekli Emisyon Ölçüm 

Sistemi raporu (bir dönem aralığı) ), yapılarak da bilgi toplanmıĢtır. 

ĠĢletmelerde fabrika müdürleri, makine ve enerjiden sorumlu kiĢiler, mali iĢler 

müdürü, pazarlama müdürü, üretim müdürü, lojistikten sorumlu yetkili, çevre 

mühendisi olan ĠSG uzmanları ve idari iĢler yöneticileri ile görüĢmeler yapılmıĢtır. 

Üretim aĢaması çevreye etkileri açısından önemli olduğundan,  üretim ile ilgili 

inceleme de yapılmıĢtır.  Bu sebeple görüĢme soruları üretim ve pazarlama bileĢenlerini 
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kapsayacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur. Ürün ve üretim, fiyat, dağıtım ve tanıtım ana 

baĢlıkları altında yer alan sorularla firmaların yeĢil pazarlama açısından durumu 

incelenmiĢtir. Soru formunda 41 adet soru bulunmaktadır. Ürün ve üretimle ilgili 

iĢletmenin sertifikasyon durumu, doğal kaynak yönetimi, ar-ge çalıĢmaları, ambalaj ve 

atık yönetimi hakkında veri alabilmek için 23 adet soru sorulmuĢtur. Fiyatla ilgili 5, 

dağıtımla ilgili 6, tanıtım ile ilgili de 7 soru sorulmuĢtur. EK-1‟de görüĢme soru formu 

verilmiĢtir. 

 

3.4. SYCS ĠnĢaat Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’ nin YeĢil Pazarlama 

Uygulamaları 

Bu baĢlık altında SYCS ĠnĢaat Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.‟nin hakkında 

bilgiler verilecek ve yeĢil pazarlama uygulamalarından bahsedilecektir. ÇalıĢmada 

bundan sonra firmadan bahsederken, firmanın kullandığı iĢletme adı olan SEZA 

Çimento Fabrikası kullanılacaktır. 

 

3.4.1. Seza Çimento Fabrikası Hakkında Genel Bilgiler 

Sycs ĠnĢaat Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi Elazığ ili, Baskil Ġlçesi, 

KuĢsarayı Beldesi, Pınarlı Köyü Mevki, 832 bin m²‟lik açık, 55 bin m²‟lik kapalı 

toplamda 887 bin m² alanda kurulmuĢtur. Yatırım sahibinin Elazığlı olması ve 

hammadde kaynaklarına yakınlık iĢletmenin bu ilde kurulmasına zemin hazırlamıĢtır. 

Tabi bunun yanında hammaddeye yakınlık üretim maliyetlerini düĢürmesi bakımından 

önemli olduğu için iĢletme maden ocaklarının içinde kurulmuĢ, 17 Mart 2016 tarihinde 

üretime geçmiĢtir. 

ĠĢletmede çimento üretimi için gerekli hammadde olan klinker üretimi ve çimento 

üretimi yapılmaktadır. ĠĢletmede; 

 Portland Çimento CEM I 52,5N 

 Portland Çimento CEM I 42,5R 

 Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R 

 Sülfta Dayanıklı Puzolanik Çimento CEM IV/A (P) 42,5R-SR 
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 Puzolanik Çimento CEM IV/B (P) 32,5 R 

 Sülfata Dayanıklı Puzolanik Çimento CEM IV/B (P) 32,5R-SR 

 Sülfata Dayanıklı Portland Çimentosu CEM I 42,5R-SR5  

çimento çeĢitleri üretilmektedir. 

ĠĢletme çok katlı betonarme bir binadır. Tüm firma yetkilileri tek bir merkezde 

toplanmıĢ olup; hem çimento üretimi yapılan fabrika, hem de iĢletmenin idari 

birimlerini oluĢturan, hammadde alımı, kalite kontrol, mali iĢler, insan kaynakları, satıĢ 

ve pazarlama gibi birimler de tesis içindeki binada toplanmıĢtır.  

ĠĢletmede görüĢmelerin yapıldığı Haziran 2019 tarihi itibari ile 216 kiĢi 

çalıĢmaktadır. 

 

Tablo 3.1. Seza Çimento Fabrikasında ÇalıĢan Personel Sayısı 

 Beyaz Yaka Mavi Yaka 

KADIN 12 1 

ERKEK 63 140 
TOPLAM 75 141 

Kaynak: SEZA Çimento Fabrikası Ġnsan Kaynakları 

 AĢağıda Seza Çimento Fabrikasının çevre ile ilgili görüĢünü ifade eden 

sürdürülebilirlik yaklaĢımı yer almaktadır. „Sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla 

ilerlemek‟ anlayıĢıyla hareket eden iĢletme, yeni makine teçhizat alt yapısıyla, düĢük 

emisyon değerleri ve düĢük enerji tüketimi ile çevreye duyarlı olduğunu iddia 

etmektedir. 
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SEZA ÇĠMENTONUN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK YAKLAġIMI:  

Öncelikli hedefler arasında yer alan “sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlemek” anlayıĢıyla 

hareket eden Seza Çimento A.ġ. bu hedefini kurumsal sorumluluklarla iliĢkilendirme ve ilgili 

performans göstergelerinin takip sistemlerine dâhil etme, sürdürülebilirlik yönetim sisteminin bir unsuru 

haline getirmiĢtir. Sektöründe önemli bir role sahip olan Seza Çimento A.ġ. sürdürülebilirliğin kurumun 

her aĢamasındaki fonksiyonlarına entegre edilmesi yönündeki çalıĢmalarına devam etmektedir. 

 DüĢük emisyon değerleri ve düĢük enerji tüketimimiz sayesinde çevreye duyarlıyız. 

 Fabrika prosesimizin tamamı Avrupa menĢeili olup tüm ünitelerimizde Jet Pulse torba 

filtreleme sistemi kullanmaktayız. 

 TS EN 197-1 standartlarına uygun olarak günde 7 bin 200 ton çimento üretimi yapmaktayız. 

 Ürünlerimizin tümü otomatik numune alınarak RoboLAB kalite kontrol sistemiyle analiz edilir. 

 Standart sapması düĢük, stabil ve yüksek kalitede çimento üretimi yaparak sektörümüzde 

farkındalık yaratıyoruz. 

Kurumun değer zinciri göz önünde bulundurularak geçmiĢte, bugün ve gelecekte faaliyetlerden 

kaynaklanan ve kaynaklanabilecek sosyal ve çevresel etkilere yönelik sürekli iyileĢtirme çalıĢmaları 

yapılmasına özen gösterilmektedir. 

“Önceliğimiz Ġnsana Saygı” sloganına sahip Seza Çimento A.ġ. tüm faaliyetlerini insan için 

gerçekleĢtirdiğinin bilinci ve kurumsal baĢarının temelinde yine insanın yer alması gerçeğinden 

hareketle bünyesinde barındırdığı personeli kurumsal sürdürülebilirlik çalıĢmalarında birinci derecede 

öneme ve önceliğe sahiptir. 

Kaynak: Seza Çimento, 2019. 

3.4.2. Seza Çimento Fabrikasında Ürün ve Üretim Uygulamaları 

Sertifikasyon 

ĠĢletme yeni kurulmuĢ olmasına rağmen „YeĢil Bina‟ sertifikası olan bir yapı 

bulunmamaktadır. 

ĠĢletme, kuruluĢ aĢamasından itibaren baĢlamıĢ olduğu kalite çalıĢmalarını 

02.05.2017 tarihinde sertifikalandırmıĢ ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Güvence 

Standardı sertifikasını alarak uluslararası geçerlilik kazanmıĢtır. Ürettiği çimento 
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ürünlerinin 2016, 2017, 2018 yıllarında almıĢ olduğu TS EN 197 – 1 Performans 

DeğiĢmezlik Belgeleri mevcuttur. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği kriterlerine önem veren SEZA Çimento Fabrikası 

çalıĢanları için güvenli bir çalıĢma ortamı sağlayıp, iĢ kazalarının önüne geçmek 

amacıyla gerekli önlemleri alarak uluslararası geçerliliği olan ISO 45001:2018 ĠĢ sağlığı 

ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini 15.05.2019‟da almıĢtır. 

Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileĢtirilmesi temeline dayanan ISO 

14000 sisteminden TS EN ISO 14001: 2015 belgesini 18.05.2018 tarihinde almıĢtır. 

 

Doğal Kaynak Yönetimi 

Enerji kullanımı yoğun bir sektör iĢletmesi olan tesiste ithal linyit, yerli linyit, 

petrokok, fuel-oil, elektrik gibi fosil yakıtlar kullanılmaktadır. ĠĢletmenin enerji 

müdürünün verdiği bilgiye göre, iĢletme, öz tüketim hakkında 6446 sayılı kanunun 14.d 

bendine göre; ürettiği enerjinin tamamını dağıtım sistemine vermeden kullanılan, 

üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji üretmek 

istemektedir. YaklaĢık 65 bin panel yapılması planlanan GüneĢ Enerjisi projesinin 

yatırım maliyeti 15 milyon $‟dır. 15 MW lık elektrik enerjisi üretecek projenin, Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığından ÇED raporu almak için bekleyen dosyası bulunmaktadır. 

Tesisin 2020 ilkbaharında faaliyete geçmesi ön görülmektedir. Bu yatırım faaliyete 

geçtiği andan itibaren tesisin elektrik enerjisi ihtiyacının 1/6‟sını karĢılaması 

planlanmaktadır. 6-7 yılda kendi yatırım maliyetini karĢılaması planlanan projenin yıllık 

yaklaĢık 15 milyon TL tasarruf sağlaması beklenmektedir.  

ĠĢletmede alternatif hammadde ve atık ısıdan geri kazanım (WHR) 

kullanılmamaktadır. Atık ısıdan elektrik enerjisi üretme sistemi kullanılmamaktadır. 

Ancak tesisteki binalarda sıcak su temininde ve ısınma sisteminde (kalorifer) üretilen 

sıcak gaz tekrar kullanılmaktadır. 

ĠĢletmede günlük 200 m³ su soğutma amaçlı kullanılmakta olup, soğutma suyu 

için reküperasyon havuzu kullanılmaktadır. Reküperasyon (geri kazanım sistemi) 

havuzuna alınan sular geri devir yapılarak tekrar soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Bu 

sebeple endüstriyel atık su deĢarjı söz konusu olmamaktadır. 
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Atık Yönetimi 

 ĠĢletmenin kuruluĢ sırasında ve devreye alınma aĢamasında hazırlanmıĢ olan 

08.08.2017 tarihli Arıtma Tesisi Proje Onay dosyası mevcuttur. ĠĢletmede çalıĢan 

personellerden kaynaklı evsel nitelikli katı atık, evsel nitelikli atık su oluĢmaktadır. 212 

kiĢilik personelin içme ve kullanma suyundan yaklaĢık 40m³/gün evsel atık su oluĢtuğu 

aylık değerlendirme raporlarında belirtilmektedir. OluĢan atık sular tesis sınırları 

içerisinde 120 m³/gün kapasiteli evsel atık paket arıtma ünitesinde biyolojik olarak 

arıtılmaktadır. Söz konusu atık sular paket arıtma ünitesinde arıtıldıktan sonra alıcı 

ortama (Kurudere‟ye) deĢarj edilmektedir. Su ortamlarının kalite sınıflandırmaları, su 

kalitesinin korunmasına yönelik planlama esasları ve yasaklarına, atık su boĢaltım 

ilkeleri ve boĢaltım izin esaslarına, su kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılacak izleme 

ve denetleme usul ve esaslarına iliĢkin „Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği‟ kapsamında 

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiĢ lisanslı firma tarafından 2 ayda bir iĢletmeye gelip 

numuneler alınarak analizler yapılmaktadır. Bu analiz sonuçları Seza Çimento Fabrikası 

adına yetkilendirilmiĢ firma tarafından T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 

bildirilmektedir.  

Paket arıtma tesis çıkıĢında kurulan çökertme havuzunda biriken posa Baskil 

Belediyesi tarafından yılda ortalama 2 defa vidanjör ile çekilmektedir. ĠĢletmenin 

mevcut konumundan dolayı kanalizasyon sistemi olmadığından paket arıtma tesisini 

aktif olarak kullanmak durumundadır. Üretim sırasında oluĢan atıklar mekanik 

aksamların bakım onarımından kaynaklı yağlar, çeĢitli makine ekipman hurdaları, 

temizlik ve bakımdan kaynaklanan atıklar ve paketleme ünitesinde oluĢan ambalaj 

atıklarıdır. Bu atıklar tehlikeli ve tehlikesiz olma durumuna göre biriktirilip lisanslı 

firmalara verildiği incelenen rapor örneklerinde tespit edilmiĢtir. Örneğin; 2018 Eylül 

ayında bilgi iĢlemden 18 adet toner, makine bakımdan 88 kg. yağlı metal talaĢı 

çıkmıĢtır. 

Laboratuvarda analiz esnasında ortaya çıkan kimyasal çözeltiler ise, asit bazlı ve 

baz (bir asitle birleĢtiğinde tuz oluĢturan kimyasal madde) bazlı olmak üzere 2 ayrı 

biriktirme kabında biriktirilir. Daha sonra tehlikeli atık geçici alanında atık teslim formu 

ile kabul edilip,  lisanslı firmaya gönderilmek üzere muhafaza edilmektedir. 
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Tesiste oluĢabilecek tehlikesiz atıklar; personelden kaynaklanacak evsel nitelikli 

atıklar, makine bakımından kaynaklanacak hurda metal (cıvata, somun, atıl parça vb), 

yine bantlardan kaynaklanacak lastik atıklar ve araç lastikleridir. Ayrıca paketleme 

ünitesinde oluĢabilen defolu ambalaj malzemeleridir. Bu atıklar kaynağında ayrı 

toplanarak anlaĢmalı geri dönüĢüm iĢletmelerine ücretsiz verilmektedir. 

Üretim sırasında oluĢan atıklar; mekanik aksamların bakım onarımından kaynaklı 

yağlar, çeĢitli makine ekipman hurdaları, temizlik ve bakımdan kaynaklanan atıklar ve 

paketleme ünitesinde oluĢan ambalaj atıklarıdır. Bu atıklar tehlikeli ve tehlikesiz olma 

durumuna göre biriktirilip lisanslı firmalara verilmektedir. Örneğin; 2018 Eylül ayında 

bilgi iĢlemden 18 adet toner, makine bakımdan 88 kg. yağlı metal talaĢı çıkmıĢtır. 

ĠĢletmede, önemli emisyonlar olan kükürt dioksit (SO2), Azot Oksit (NOx) Karbon 

monoksit (CO), toz (DUST) ve Oksijen (O) gibi parametreler Ana Kumanda Odasında 

sürekli kontrol edilmektedir. 

ĠĢletmedeki çevre mühendisi ile yapılan görüĢmede, iĢletmenin Sürekli Emisyon 

Ölçüm Sistemine (SEÖS) tabi bir tesis olup aylı KGS3 (Kalite Güvence Sistemi), yıllık 

YGT (Yıllık Geçerlilik Testi), 5 Yıllık KGS2 ölçümleri ile sistemin doğrulamaları 

sürekli olarak sağlandığı bildirilmiĢtir. Bu kontroller yasal zorunluluk olmanın yanı sıra 

üretim prosesinin performans parametresi olması sebebi ile de üretim sorumlusu kiĢiler 

tarafından sürekli kontrol edilmektedir. 7/24 makineleri kontrol eden Ana Kumanda 

Odası‟nda (CCR) 9 bilgisayar ekranından takip edilmektedir.  

Üretim sırasındaki toz emisyonları için en etkin toz toplayıcı olan torbalı filtreler 

kullanılmaktadır. ĠĢletmede 53 torbalı filtre ünitesi mevcuttur.  

Fosil yakıt kullanımı sebebi ile oluĢan Seragazı, lisanslı firmalar tarafından 

iĢletmeden aldıkları fosil yakıtların miktarı ile hesaplanarak 2018 yılı Seragazı 

Doğrulama Raporundaki karbondioksit emisyonu miktarı yaklaĢık 1.000.000 ton 

CO2‟dir. 
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Ambalaj 

Çevreyi koruma açısından ve maliyetlerin düĢük olması adına dökme çimento 

yöntemini tercih eden iĢletme müĢteri isteklerine göre satıĢ yapmaktadır. Ürettiği 

çimentonun yaklaĢık %70‟ini dökme, %30 unu da torbalı olarak satmaktadır. 50 kg 

torbalı ürünlerinin yanında piyasada çok bulunmayan 25 kg. torbalı çimento satıĢı da 

yapmaktadır. 

ĠĢletmenin torbalı satıĢ yaparken kullandığı çimento kraft malzemeli çimento 

ambalajlar 5mm. küçültülerek, hem malzemeden tasarruf edilmiĢ hem de ambalaj 

maliyeti azaltılıp rekabet avantajı sağlanmaktadır. 

ĠĢletmenin Kraft 25 ve 50 kg‟lık çimento ambalajlarında CE, TSE, ÇEVKO YeĢil 

Nokta ve uluslararası olarak belirlenen ambalajın hammaddesinin cinsini belli eden 

PAP22 (kağıt) logosu mevcut olduğu incelenen paketlerde de görülmüĢtür. 

 

3.4.3. Seza Çimento Fabrikasında Fiyat Uygulamaları 

Seza Çimento Fabrikası‟ndan muhasebe biriminde fiyat baĢlığında sorulmuĢ 

sorulara geçiĢtirici cevaplar verilmiĢtir. Veri toplanamamıĢtır. Ayrıca muhasebe birimi 

iĢletmenin mahrem alanı olarak görüldüğünden ve rekabet edilebilirliklerini düĢüreceği 

inanıĢından dolayı bilgi paylaĢılmak istenmemiĢtir. 

 

3.4.4. Seza Çimento Fabrikasında Dağıtım Uygulamaları 

ĠĢletmenin lojistik birimi yöneticisinden alınan bilgilere göre; iĢletme ürettiği 

klinker ve çimentoyu karayolu, demiryolu ve denizyolu ile müĢterisinde ulaĢtırmaktadır. 

Seza Çimento Fabrikası gerek maliyet ve zaman gerekse de güvenirlilik açısından 

önemli yük taĢımacılığı olan demiryolu taĢımacılığını aktif olarak kullanmaktadır. 

ĠĢletmenin dolum tesisine kadar raylı sistem, iĢletme tarafından talep edilerek TCDD 

tarafından yapılmıĢtır. ĠĢletme içerisinde toplamda 4 hat mevcut olup toplam yaklaĢık 2 

km uzunluğundadır. Bunlardan 3‟ü (silobas yolu, orta yol, çalıĢma yolu olarak 

adlandırılmakta) dökme çimento, torbalı çimento, üretim prosesi için gerekli olan ithal 

kömür, petrokok, demir cevheri, alçıtaĢı yükleme ve boĢaltma iĢlemleri için 
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kullanılırken diğer rampa diye adlandırılan hat ise; yurtdıĢı ve iç piyasaya yüklenip 

gönderilmek üzere klinker yükleme hattıdır.  ÇalıĢma yolunda ara yoldaki gibi ürünlerin 

boĢaltımı yapılırken aynı zamanda torbalı çimento yüklemesi de yapılmaktadır.  

Yine iĢletmeye gelen çimento katkısında kullanılan pomza diye adlandırılan ürün 

yakın olduğundan dolayı karayolu tercih edilirken, diğer katkı maddelerinin sevkiyatı 

demiryolu ile gerçekleĢtirilmektedir.  

ĠĢletme yakın bayilerine dökme ve torbalı çimento sevkiyatını karayolu ile 

yaparken, konum olarak uzak olan yüklü tonajlı satımlarında demiryolunu tercih 

etmektedir. Yurtiçi ve yurtdıĢına satılan yarı mamul olarak adlandırılan klinker de 

demiryolu ile taĢındığı birim yöneticileri tarafından belirtilmektedir. Sivas, Konya, 

Kayseri ve MuĢ illerine dökme çimento sevkiyatı demiryolu ile yapılmaktadır. 

SatıĢ ve Pazarlama biriminin verdiği bilgiye göre klinker üretiminin yaklaĢık 

%20-25‟i ihraç edilmektedir. Afrika ve Ġsrail‟e ihraç edilen hammadde en temiz dağıtım 

Ģekli olan demiryolu taĢımacılığı vasıtasıyla dökme sistem olarak Ġskenderun limanına 

gitmektedir. AnlaĢmalı firma aracılığı ile vagon kiralanarak fabrika içerisindeki dolum 

silolarından el değmeden vagonlara yüklenip, yine el değmeden limandaki ambarlara 

konmaktadır. Bu yöntem ile ambalaj atığı olmazken, aynı zamanda demiryolunun temiz 

ve uygun maliyetli taĢımacılığından faydalanılmaktadır.   

 

3.5.5. Seza Çimento Fabrikasında Tanıtım Uygulamaları 

ĠĢletme kendini “Türkiye‟nin Çevreci Fabrikası” olarak konumlandırmıĢtır. 

GörüĢmeler sırasında tüm birim yöneticilerinin bu doğrultuda çalıĢtıklarını belirtmeleri 

dikkat çekmiĢtir. 

Fabrikanın kurulumundan bu zamana kadar iĢletmeye giden yolun kenarlarında ve 

iĢletme içerisine yaklaĢık 6000 adet fidan dikimi gerçekleĢtiği belirtilmektedir. 2019 

Sonbahar planlamasında da fabrika çevresine 500 adet çeĢitli özellikte ağaç dikimi planı 

mevcuttur. 
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3.5. Recydia Atık Yönetim Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik 

Hizm. San. ve Tic. A.ġ YeĢil Pazarlama Uygulamaları 

Bu baĢlık altında RECYDĠA Atık Yönetim Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye 

ve Lojistik Hizm. San. ve Tic. A.ġ.‟nin hakkında bilgiler verilecek ve yeĢil pazarlama 

uygulamalarından bahsedilecektir. ĠĢletme atık bertaraf lisansına sahiptir. Asıl hedefi 

enerji üretimi yada ürün üretmek olan iĢletmelerin atıkları ek yakıt olarak kullanan 

yakma Ģartlarını kaydetmek ve izlemek için kullanılan ölçüm cihazları bulunan tesislere 

beraber yakma tesisi demekte ve lisansa sahip olmaları gerekmektedir. ÇalıĢmada 

bundan sonra firmadan bahsederken, firmanın kullandığı iĢletme adı olan ÇimentaĢ 

Elazığ Çimento Fabrikası kullanılacaktır. 

 

3.5.1. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikası Hakkında Genel Bilgiler  

1954 yılında Türkiye‟nin artan çimento ihtiyacını karĢılamak için Türkiye 

Çimento Sanayi T.A.ġ. Ģirketi kurulmuĢ ve bu Ģirketin kurulması ile birlikte çimento 

atılımları hız kazanmıĢtır. 12 Nisan1954‟de Türkiye Çimento Sanayi T.A.ġ.; Türkiye 

Emlak Kredi Bankası, Krupp Firması ve özel kiĢilerin ortaklığı ile Elazığ Altınova 

Çimento Sanayi T.A.ġ. kurulmuĢtur. 21.06.1996 tarihinde OYAK-GAMA ortaklığı 

tarafından satın alınan iĢletme, 21 Eylül 2006 tarihinden itibaren Ġtalya Cementir 

Grubuna ait ÇimentaĢ bünyesinde Recydia Atık Yönetim Yenilenebilir Enerji Üretimi 

Nak.ve Loj. Hizmetleri San. Ve Tic. A.ġ. adıyla faaliyet göstermektedir.  

Ġdari iĢler müdüründen edinilen bilgiye göre iĢletme Elazığ ilinin güneydoğusunda 

belediye sınırları içerisinde, Ģehir merkezine 1,5 km mesafede olarak Diyarbakır- 

Bingöl Karayolu üzerinde yaklaĢık 208.000 m² bir alan üzerinde faaliyet 

göstermektedir. Fabrikanın toplam alanının %52‟si yeĢil alanlara ayrılmıĢtır.  

ĠĢletme çok katlı betonarme bir binadır. Tüm firma yetkilileri tek bir merkezde 

toplanmıĢ olup; hem çimento üretimi yapan fabrika, hem de iĢletmenin idari birimlerini 

oluĢturan üretim birimi, satıĢ pazarlama birimi, ĠSG birimi, idari iĢler birimi gibi 

birimler bir arada çalıĢmaktadır. 

 ĠĢletmede görüĢmenin yapıldığı Haziran 2019 tarihi ile 114 kadrolu 65 taĢeron 

çalıĢan bulunmaktadır. 



70 
 

Tablo 3.2. ÇĠMENTAġ Elazığ Çimento Fabrikasında ÇalıĢan Personel Sayısı 

 
Beyaz Yaka Mavi Yaka 

KADIN 6 0 

ERKEK 16 92 

TOPLAM 22 92 

Kaynak: ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikası Ġdari ĠĢler 

ÇimentaĢ sürdürülebilirlik yaklaĢımın önemli olduğunun farkında olarak, 

teknolojik olarak sürekli yenilenerek, yasa ve yönetmeliklere uyumlu üretim 

gerçekleĢtirdiğini ve alternatif yakıt kullanarak fosil yakıt tüketimini azaltmayı 

hedeflediğini belirtmektedir. AĢağıda, iĢletmenin sürdürülebilirlik yaklaĢımı ayrıntılı 

olarak verilmiĢtir. 

 
ÇĠMENTAġ GRUP YÖNETĠMĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠRĠK YAKLAġIMI 

ÇimentaĢ Grup Yönetimi sektörde kârlı ve sürdürülebilir olmak için dünyanın sınırlı kaynaklara sahip 

olduğunun dolayısıyla sürdürülebilir bir yaklaĢıma gereksinim duyulduğuyla ilgilenmek zorunda 

olduğunun farkındadır. 

ÇimentaĢ Grup sürdürülebilirliği çevresel hedefleri açısından baĢarmak için Ģu yolları izler; 

 Uygulamada sorumluluğu dahilinde bulunan yasa ve yönetmelikler ile uyumlu olmak 

 Sürdürülebilir geliĢime odaklanmak, teknolojik yenilenmeyi teĢvik etmek, 

 Alternatif hammadde kullanımını artırarak fosil yakıt tüketimini azaltmak, 

 Bireysel ürünlerin çevresel etkisini kontrol altında tutarak kısıtlamak, emisyon, imisyon, enerji 

tüketimi, su kullanımı ve atık oluĢumunu azaltmak, 

 MüĢterilerinin çevresel hedeflerine ulaĢmakta yardımcı olmak için sürdürülebilir ve çevreyle 

dost beton ürünleri kullanmaları konusunda yardımcı olmak 

 ĠĢ planlamalarında pro-aktif ve sürekli iyileĢtirici hedefler belirlemek 

 Sürdürülebilir hedeflere ulaĢmak için çalıĢanlarına sürekli eğitim vermek, 

 Çevresel etkileri bulunan acil vakalara yanıt vermek veya engellemek, 

 PaydaĢlar, müĢteriler, çalıĢanlar, yetkililer, tedarikçiler, yerel yönetimler ve hissedarlarla 

iletiĢimde Ģeffaflığı arttırmak ve diyalogları geliĢtirmek, 

 Sürdürülebilir geliĢim politikasını, hedeflerini, aksiyon planlarını Çevresel Sürdürülebilirlik 

Raporu hazırlayarak paylaĢmak, 

 Hedeflerin belirlenmesi ve belirlenen hedeflere ulaĢılması için çevresel anahtar performans 

göstergelerini rehber olarak kullanmak veya formüle etmek. 

Kaynak: ÇimentaĢ, 2019 
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3.5.2. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasında Ürün ve Üretim Uygulamaları 

 

Sertifikasyon 

KuruluĢ tarihi itibariyle eski bir iĢletme olmasından dolayı ve yenilenen bir bina 

olmamasından dolayı iĢletmede „yeĢil bina‟ sertifikalarından birine sahip bir bina 

yoktur. 

ĠĢletme 18.02.2017 belge tarihli ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini 

almıĢtır. TS EN 197-1: 2011 Performans DeğiĢmezlik Belgesi de mevcuttur. 

Uluslararası kabul görmüĢ yönetim sistemi standardı olan, iĢ sağlığı ve güvenliğini 

yönetmeye, riski en aza indirmeye, saygınlığını koruyup iĢ yerini güvende tutmaya 

yönelik BS OHSAS 18001:2007 gerekliliklerine uyarak, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi Belgesini 25.08.2005 tarihinde almıĢtır. 

ĠĢletmelerin çevreye verdiği ya da verebileceği zararların sistematik olarak 

azaltılıp mümkün ise ortadan kaldırılması için geliĢtirilen yönetim sistemi olan ISO 

14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerine uyarak 01.06.2017 tarihinde 

belgesini almıĢtır. 

ĠĢletmede enerjinin daha verimli kullanımı için bir politika oluĢturup enerji 

yönetimini sürekli geliĢtirerek 01.06.2017 tarihinde belgelenen ISO 50001:2011 

gerekliliklerine uygun bir Enerji Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. 

 

Doğal Kaynak Kullanımı 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığının, Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmelik hükümlerine 

göre müracaat edip lisans belgesini alarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Yeterli yüksek 

derecelerde yakılmayan atık yağlar, çimento fabrikasında kullanılmaktadır. Fabrika 

döner fırınları proses gereği yaklaĢık 1400-1450 C˚ yüksek sıcaklıklarda çalıĢmaktadır. 

Bundan dolayı herhangi bir çevresel kirliliğe de yol açmamakta ve tamamıyla fosil 

kaynaklara bağımlı olmadan enerji ihtiyacını karĢılayamasa da ek yakıt olarak 

kullanılabilmektedir. 
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Çimento üreticisi için alternatif yakıt olan atık yağ temin edilirken, atık yağ 

üreticisi için de satın alacak firmanın hazır olması karĢılıklı avantaj sağlamaktadır. Bu 

sebeple atık yağ temininin sürekli Ģekilde sağlanması atık bertarafı için önem arz 

etmektedir. Ancak iĢletmenin bulunduğu bölge sebebi ile zaman zaman atık yağ temini 

yeterli miktarda olmadığından toplam enerji kullanım oranlarına bakıldığında %1-2 gibi 

çok çok düĢük kalmaktadır. 

2015 yılında ateĢleme sırasında kullanılabilen kömür küllerinin Elazığ Belediyesi 

ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında fabrikada bertaraf edilmekte 

olduğu iĢletme birim yöneticileri tarafından belirtilmiĢtir. 

 

ĠĢletmede alternatif hammadde ve atık ısıdan geri kazanım (WHR) 

kullanılmamaktadır. Atık ısıdan elektrik enerjisi üretme sistemi kullanılmamaktadır. 

Ancak fabrika içerisindeki personelin ikamet ettiği lojmanlarda, sosyal alanlarda ve 

idari binalardaki ısınma ve kullanma amaçlı sıcak su ihtiyacını, vardiya 

değiĢimlerindeki personelin duĢ ihtiyacı için kullanılan sıcak su ihtiyacını; fuel oil ya da 

kömür ile çalıĢan yüksek emisyon kaynaklı kazanlar yerine, fabrikadaki döner fırın 

ünitelerinden elde edilen sıcak gazlardan istifade edilerek reküperatör adı verilen geri 

kazanım sisteminden sağlanmaktadır. ĠĢletmenin makine bakım döneminde çalıĢması 

durduğundan dolayı, geri kazanım sistemi çalıĢmamaktadır. Lojman, sosyal alan ve 

personelin kullanması için gerekli olan sıcak su ihtiyacını karĢılaması için güneĢ enerjisi 

sistemi gündemde olup, bununla ilgili maliyet analizi çalıĢmaları yapılmaktadır. 

ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikası 2011-2015 yılları arasında alternatif 

hammadde olarak mermer üretim tesislerinden gelen mermer atığını kullanmıĢtır.  

Elazığ ilinde hammadde ocakları da bulunan mermer iĢletmeciliği oldukça 

geliĢmiĢ ve Elazığ OSB‟de yoğunlaĢmıĢtır. Ancak mermer iĢletmeleri nakliye 

masrafından kısmak için belediyenin belirlediği vahĢi depolama alanlarına hatta 

yakınlarına atıklarını düzensiz olarak dökmektedir. Bu sebeple de son yıllarda mermer 

atığı getirilmediğinden alternatif hammadde olarak kullanılamamaktadır. 
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ĠĢletme temiz su ihtiyacını belediye içme suyu Ģebekesinden ve ayrıca bağımsız 

olarak iĢletme sahası içinde yer alan iki adet kuyudan temin etmektedir. ĠĢletme 

sahasında bu sebeple su arıtma ve reçineli su yumuĢatma üniteleri mevcuttur. 

Fabrika üretim prosesinde ihtiyaç olan soğutma vs. amaçlı kullanılan tüm sular 

kapalı bir çevrim içinde kullanılmaktadır. Proses içinde hiçbir Ģekilde atık su ortaya 

çıkmamaktadır. 

YağıĢ kaynaklı yüzey akıĢ suları için fabrika sahasında yağmur suyu ve atık su 

kanalları yapılmıĢtır. Fabrika sahasında biriken tüm yağmur suları depolama 

havuzlarına aktarılmakta ve fabrika sahası içerisinde muhtelif sulama ve tozsuzlaĢtırma 

çalıĢmaları için kullanılarak geri kazanım iĢlemi gerçekleĢtirmektedir. 

 

Ambalaj 

ĠĢletmede atıklar kaynağında ayrıĢtırılıp anlaĢmalı firma tarafından 

toplanmaktadır. Ambalaj malzemelerinden defolu olanlar geri dönüĢüm için 

ayrılmaktadır. ĠĢletmenin Kraft 50 kg‟lık çimento ambalajlarında CE, TSE, ÇEVKO 

YeĢil Nokta ve uluslararası olarak belirlenen ambalajın hammaddesinin cinsini belli 

eden PAP22 (kağıt) logosu mevcuttur. 

 

Atık Yönetimi 

ĠĢletmede hem ofislerde hem de üretim süreci boyunca makine bakım 

onarımlarından kaynaklanan yağlar, makine ekipman hurdaları ve bakım sırasında 

oluĢan atıklar, paketleme sırasında oluĢan ambalaj atıkları ayrıĢtırılarak tehlikeli ve 

tehlikesiz atık olarak ayrılmakta ve bu atıklar anlaĢmalı lisanslı firmalara verilmektedir.  

ĠĢletme içinde toplanan atıklar anlaĢmalı atık toplayıcı firma tarafından her hafta 

düzenli olarak toplanmaktadır. Yıllık yaklaĢık olarak 1400 kg (kağıt + plastik vb.) atık 

bedelsiz olarak verilmiĢtir. 

ĠĢletme 2014 yılında toz filtre altyapı sistemini yenilemiĢ, elektrofiltre 

sisteminden torbalı sisteme geçiĢ yapmıĢtır. Böylece elektrik kesintilerinde çalıĢmayan 
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elektro filtre dönemini kapamıĢtır. Proseste dört baca mevcut ve bu bacalarda 42 filtre 

vardır. Yasal toz emisyon değerleri 50mgr/NM3 olup, iĢletmede yapılan çevre 

yatırımları sonucu söz konusu toz emisyon rakamı 5-10mgr/Nm
3
 arasında 

seyretmektedir. 

Fabrika içinde hammadde ve paketleme üniteleri gibi nispeten toz kaynağının 

yüksek olduğu alanlarda, bu bölgedeki yüzeysel tozuĢmaların önüne geçebilmek için su 

sprinkleme (yağmurlama, fıskiyeli sulama) sistemleri yapılmıĢtır. 

ĠĢletme kuruluĢ yeri olarak Ģehir merkezinde olduğu için kanalizasyon sistemini 

kullandığından arıtma tesisi bulunmamaktadır.  

 

3.5.3. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasında Fiyat Uygulamaları 

ÇimentaĢ Elazığ Çimento fabrikası bir grubun Ģubesi ve yabancı sermeyeli iĢletme 

olduğundan iĢletme içerisinde muhasebe birimi bulunmamakta, muhasebe iĢleri 

Ġzmir‟deki merkezden yönetilmektedir. Bütçe ile ilgili tüm onaylar önce merkezden 

elektronik ortamda gelmekte, büyük bütçeli onaylar içinse Ġtalya‟daki merkezden 

gelmektedir. ĠĢletmenin yönetim kısmı da Ġtalya‟dadır. Bu sebeple çevre ile ilgili bütçe, 

yatırım ve tasarruflarla ilgili sorulara cevap alınamamıĢtır. 

208.000 m²‟lik bir alan üzerinde kurulmuĢ olan ÇimentaĢ Elazığ Çimento 

Fabrikası; sadece bir endüstriyel tesis yönüyle düĢünülmemiĢ, ayrıca çevre konusunda 

gösterilen hassasiyete binaen toplam alanının yaklaĢık %50‟sini yeĢil alan Ģekilde 

projelenmiĢtir. Ġdari ĠĢler ġefinden alınan bilgi ve dokümana göre; iĢletme 2016 yılı 

toplam yatırım bütçesinin yaklaĢık %50‟sini çevre yatırımları için tahsis etmiĢtir.  

 

3.5.4. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasında Dağıtım Uygulamaları 

ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikası ürettiği çimentonun %80‟ini dökme, %20‟sini 

de 50kg.‟lık paketlerde torbalı olarak satmaktadır. Büyük çaplı taahhüt ve projeler için 

(baraj, köprü, havaalanı vb.) , hazır beton firmaları prefabrik ve imalatçılara direkt 

dökme satıĢ yapılmaktadır.  Dökme çimento kapalı silobastan kompresör yardımı ile 

araçlara yüklenmekte ve teslim yerinde yine kompresör ile silobaslardan alınarak 

nakliye iĢlemi tamamlanmaktadır. 
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ĠĢletme taĢıma iĢlemini karayolu ile yapmaktadır. 2018 yılına kadar fabrikanın 

içine giren demiryolu hattı, karayollarının araç için alt geçit yapması ile  iptal edilmiĢtir. 

Fabrika yönetimi yazılı olarak projenin durdurulması için baĢvuru yapmıĢ ancak sözlü 

olarak cevap almıĢlardır. Bu sırada proje tamamlanmıĢ, demir yolu hattı kesilmiĢtir. 

ĠĢletme TCDD‟ne yazılı olarak yeni hattın açılması için baĢvurmuĢ ancak öncelikli 

projelerinin bu olmadığı belirtilmiĢtir. Fabrika içindeki kör hat hala durmaktadır. 

SatıĢ ve pazarlama biriminin verdiği bilgiye göre iĢletme 2015 yılına kadar Irak, 

Suriye ve Ġran‟a her yıl düzenli olarak ihracat yapmıĢtır. Ancak son 4 yıldır bölgedeki 

çimento fabrikalarının ihtiyacı karĢılamasından ve çimento fiyatlarının fabrika üretim 

maliyetinin altında kaldığından dolayı ihracat gerçekleĢtirmemektedir. 

ĠĢletmenin iç pazarını Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Bingöl, Tunceli, Erzincan, 

KahramanmaraĢ ilinin Elbistan ilçesi, Urfa ilinin Siverek ilçesi oluĢturmaktadır. Elazığ 

ilindeki 8 hazır beton tesisinin 6 tanesinin çimento ihtiyacını karĢılamaktadır. 

 

3.5.5. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasında Tanıtım Uygulamaları 

ĠĢletme çevre konusunda ayrılan bütçeyi baĢta toz filtreleri gibi iĢletmenin makine 

aksamlarına yönelik yatırımlar ve bunların bakımlarında kullanmaktadır. Ayrıca her yıl 

tesis içerisindeki mevcut yeĢil sahaların üzerinde tüm çalıĢanların katılımı ile Ağaç 

Dikme Etkinliklerinin yapıldığı Ġdari ĠĢler Birimi yetkilisi tarafından bildirilmiĢtir. 

Fabrika içerisinde 4.000‟den fazla yetiĢmiĢ ladin, köknar, selvi, karaçam, çınar ve 

meyve ağaçları mevcut olup, yüzlerce süs bitkileri, orijinal taĢlar ile çevre 

düzenlemeleri yapılmıĢtır. 

ĠĢletmeye ait ocak sahalarının çevresinde 200 adete yakın mevcut iklimsel 

özelliklere uygun karaçam ağacı dikildiği belirtilmiĢtir. 300 adet daha sedir, ardıç ve 

badem türünde yeni ağaç dikimi yapılması planlanmıĢtır. 
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 SONUÇ VE ÖNERĠLER  

  

Jeolojik yapısı itibariyle ülkemizde çimentonun hammaddesi olan kalkerin 

temininin sıkıntısı yaĢanmamaktadır. 2018 yılı verilerine göre Çin, Hindistan ve ABD 

gibi büyük ülkelerden sonra ülkemiz çimento üretiminde dünyada dördüncü sırada yer 

almaktadır.  Dünyada bu derecede üst sıralarda yer aldığımız sanayinin, aynı zamanda 

önemli derecede hava kirliliğine sebep olan endüstriyel kaynaklar listesinde de üst 

sıralarda olması çalıĢmanın önemini oluĢturmaktadır. 

Üretim sürecinin her aĢaması çevreyi etkileyen çimento sanayisinin en önemli 

kirleticilerini, hammadde çıkarımı ve nakliyesi, yakıt tüketimi (enerji kaynağı ağırlıklı 

olarak fosil kaynak olan kömür daha çok kullanılmaktadır) ve üretim sırasındaki 

emisyonlar (NOx, SOx, toz emisyonu ve sera gazı emisyonu) oluĢturmaktadır. Bununla 

birlikte, söz konusu çevresel etkiler tamamen yok edilememesine karĢın araĢtırma 

geliĢtirme çalıĢmalarıyla etkilerini azaltmak mümkündür. 

AraĢtırmanın metodolojisinde de bahsedildiği üzere, çalıĢmayı, sadece iki entegre 

çimento üretim iĢletmesindeki görüĢmelerden elde edilen verileri genellemek, 

araĢtırmanın kısıtlılığını oluĢturmaktadır. Ancak araĢtırma yapılırken taranan 

kaynaklardan ve görüĢme yapılan her iki iĢletmedeki alanında uzman birim 

yöneticilerinin görüĢlerinden hareketle, çevresel temelde, çimento sanayisinin geliĢen 

ve aksayan yönlerinden genelleme yapılarak bahsedilebilir. 

Bahse konu bilgiler ıĢığında, “YeĢil Pazarlama Karması” bileĢenleri hakkında iki 

firmadan toplanan veriler değerlendirilmiĢtir. 

 GörüĢme yapılan iĢletmelerde „YeĢil Bina‟ sertifikası olan bir yapı 

bulunmamaktadır. Tesisi yakın geçmiĢte inĢa edilen Seza Çimento Fabrikası yapılarını 

uygulama gerekliliklerine göre yapabilecekken yapmamıĢ, ÇimentaĢ Elazığ Çimento 

Fabrikası ise yapılarının zaten çok önceden yapıldığı için böyle bir sertifikasyon 

kriterlerine göre inĢa edilmemiĢtir. Ancak her iki iĢletmede de ISO 9001 Kalite Yönetim 

Sistemi, ISO 14001 Yönetim Belgesi, OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistem Belgesi mevcuttur. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasında ISO 50001 Enerji 

Yönetim Sistemi Belgesi varken Seza Çimento Fabrikası‟nda bu belge henüz alınmamıĢ 
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ancak kısa vadeli hedefler arasında olduğu belirtilmiĢtir. Her iki üretim tesisinde de 

ILO, BM ve ulusal hukuk kurallarına dayalı ve sanayi sosyal uyumu ölçmek için 

oluĢturulan yönetim sistemi olan SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi mevcut 

değildir. 

Çimento üretiminde ihtiyaç duyulan enerji için ağırlıklı olarak fosil kaynak 

kullanılmaktadır. Her iki üretim tesisinde de enerji ihtiyacı linyit kömür (yerli+ithal), 

petrokok, fuel oil ve elektrik enerjisi ile karĢılanmaktadır. Üretim sırasında meydana 

çıkan atık ısıdan elektrik kazanım tesisi yoktur. Ancak atık ısı, kıĢ aylarında, her iki 

üretim tesisinin de idari binalarında bulunan kalorifer sistemlerinde, ısınma amaçlı 

tekrar kullanıma kazandırılmaktadır. Öte yandan, atık ısı, yine kıĢ aylarında, ÇimentaĢ 

Elazığ Çimento Fabrikası yerleĢkesi içindeki lojmanlarda ısınma amaçlı kullanılırken, 

lojmanlardaki ve personelin vardiya değiĢim bölgelerinde yer alan duĢlardaki sıcak su 

da atık ısıdan geri kazanılarak ısıtılmaktadır. Böylece ısınma ve sıcak su ihtiyacı için 

ayrıca fosil yakıt yada elektrik enerjisi kullanılmayarak doğaya karĢı sorumlu 

davranılmıĢtır.  

Her iki üretim tesisinin de enerji üretimi sırasındaki doğal kaynak kullanımında 

sürdürülebilirlik çalıĢmaları mevcuttur. Seza Çimento Fabrikası 2020 yılında faaliyete 

geçirmeyi planladığı güneĢ enerjisi projesi için çalıĢırken, ÇimentaĢ Elazığ Çimento 

Fabrikası‟nın ise alternatif yakıt kullanımı için lisanslı izni bulunmakta olup iĢletme, 

PETDER aracılığı ile atık yağ kullanmakta, böylelikle atık bertarafına da katkıda 

bulunmaktadır. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikası, alternatif yakıt çeĢitliliği 

kullanabilmesine karĢın temininde zorluk çekilmesi ve sürekliliği olmaması nedeniyle, 

fosil yakıt kullanmak zorunda kalındığını bildirmiĢtir. Diğer taraftan, ÇimentaĢ Elazığ 

Çimento Fabrikası, geçmiĢte, Elazığ Belediyesi‟nin topladığı kömür külünü, fırın 

yakarken kömür beslemesi sırasında kullanarak geri dönüĢüme kazandırmıĢ olup, söz 

konusu yöntem, belediyenin son yıllarda kömür külü temin etmemesi nedeniyle terk 

edildiği belirtilmiĢtir. 

ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikası‟ndaki ĠSG birim yetkilisi ile yapılan 

görüĢmede; iĢletmenin, alternatif yakıtın yanı sıra, mermer atıkları, demir tozları, 

hafriyat atıkları vb ürünleri, alternatif hammadde olarak kullanabileceği ancak bahse 

konu hammaddelerin, ilgili firmalarca, nakliye maliyeti sebebi ile belediyenin gösterdiği 
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moloz dökme alanlarına düzensiz bir Ģekilde dökülmeleri nedeniyle, kullanılamadığı 

öğrenilmiĢtir. 

Çimento sanayisindeki en önemli kirleticilerden olan karbondioksit (sera gazı), 

toz, karbon monoksit, azot gibi emisyonlar, tüm çimento fabrikalarında olduğu gibi her 

iki iĢletme de Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından çevrimiçi olarak takip edilmekte 

ve bakanlığın belirlediği sınırlar içinde kalmaktadır. Söz konusu emisyonlar, yasal 

zorunluluk olmasının yanında süreç performans parametresi nedeniyle de sürekli 

kontrol edilerek en düĢük seviyelerde tutulmaya çalıĢılmaktadır. Sanayi Kaynaklı Hava 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‟ne göre, 01.06.2015 itibarıyla, 50mg/Nm
3
 sınır 

değeri olarak belirlenen toz emisyon değeri, her iki iĢletmede de torbalı filtreler 

kullanılması nedeniyle, iĢletmelerin toz salınımları ortalama 5mg/Nm
3 

altında olduğu 

raporlarda da gözlemlenmiĢtir. 

Ar-ge çalıĢmaları bakımından her iki üretim tesisinde de ürünlerin kalitesini 

geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapılmasına karĢın çevre duyarlılığına yönelik çalıĢma 

bulunmamaktadır. Bu duruma istisna olarak, ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasının 

içindeki lojmanların ve personelin kullandığı sıcak su ihtiyaçları için tesis durduğunda 

ya da atık yağ temin edilemediğinde kullanılabilecek bir güneĢ enerjisi sistemi kurulum 

maliyetinin hesaplamaları yapılmakta ve alternatif çözümler düĢünülmektedir. 

Ürün ambalaj malzemeleri, tüm çimento sektöründe olduğu gibi, 50 kg paketler 

halindeki kraft malzemedendir. Çimento ne kadar soğutulsa da belli ısıda 

ambalajlanması nedeniyle kraft malzeme tercih edilmektedir. Diğer taraftan, Seza 

Çimento Fabrikası 25 kg ambalajlarla da iç piyasaya satıĢ yapmaktadır. Ambalajlarında 

CE, TSE, ÇEVKO YeĢil Nokta ve uluslararası olarak belirlenen ambalajın 

hammaddesinin cinsini belli eden PAP22 (kağıt) logosu mevcuttur. 

Her iki üretim tesisinde de idari binalar kısmındaki atıklar, kaynağında ayrıĢtırılıp, 

atık depolama alanlarında toplanmasını müteakip, bir bedel karĢılığında, anlaĢmalı atık 

toplayıcılar tarafından iĢletmelerden alınmaktadır. Böylece geri dönüĢüme katkı 

sağlanmaktadır. Seza Çimento Fabrikasında paket arıtma tesisi bulunmaktadır. Katı atık 

yakma bertaraf sistemi için izin ve lisans alınması gerekmektedir. Ancak bölgede atık 
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temininde zorluk çekildiğinden, iĢletmenin yatırım maliyetini kısa sürede 

çıkaramayacağından uygulanabilir bir yatırım olarak görülmemektedir. 

Özel sektör iĢletmeleri olmaları nedeniyle, iĢletmelerin muhasebe bölümlerinden 

veri toplanamamıĢtır. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasında muhasebe birimi 

bulunmamakta, Seza Çimento Fabrikası‟nda ise fiyat baĢlığı altındaki sorulara 

geçiĢtirici cevaplar verilmiĢtir. Bununla birlikte, muhasebe biriminde, çevre ile ilgili 

konulara daha az önem verildiği ve çevresel maliyetlerin tamamının ya da bir kısmının 

genel giderler baĢlığı altında sınıflandırıldığı izlenimi edinilmiĢtir. Bu çerçevede, 

maliyet tasarrufu sağlamak için çevreyi önemseyen küçük çaplı yapılan iyileĢtirmeler 

yetersiz kalmaktadır.  

Her iki çimento üretim iĢletmesinin de en fazla kullandığı dağıtım yolu kara 

yoludur. Bunun yanında Seza Çimento Fabrikası en temiz dağıtım yöntemi olan dökme 

satıĢ ile demiryolu taĢımacılığını da aktif olarak kullanmaktadır. Özellikle ihracat 

yaparken Mersin limanına kadar olan mesafede veya uzak olan illerdeki müĢterilere, 

yüksek tonajlı satıĢlarda, demiryolu taĢımacılığı kullanılmaktadır. Özel sektörde 

bulunan iĢletmenin önceliği kar elde etmek olduğundan demiryolunu tercih etme 

önceliği uygun maliyet olmasıdır. Ama görüĢmeler sırasında birim yöneticilerinin 

demiryolu taĢımacılığından bahsederken, uygun taĢımacılık yönteminin yanında bilinçli 

olarak temiz taĢımacılık yaptıklarını gözlemlenmiĢtir.  ÇimentaĢ Elazığ Çimento 

Fabrikasının ise dağıtım sırasında aldığı önlemlerden en önemlisi, hammadde 

kaynağında yüklenip fabrikaya getirilme aĢamasına kadarki taĢıma sürecinde, araçların 

üstünün örtülü Ģekilde olmasıdır. Bu durumun ihlali halinde, ihlali gerçekleĢtiren araç, 

iĢletmede bir daha çalıĢtırılmamaktadır. Büyük ölçüde ceza alma tedirginliği 

olduğundan ama çevreye karĢı duyarlı olmak adına bu tarz bir çalıĢma sistemleri vardır. 

 “Türkiye‟nin Çevreci Fabrikası” iddiasıyla yola çıkan Seza Çimento Fabrikası 

tanıtım araçlarında da bu sloganı kullanmaktadır. Ağaç dikimi her iki çimento üretim 

tesisinde sosyal sorumluluk çalıĢmaları kapsamında yapılmaktadır. ÇimentaĢ Elazığ 

Çimento Fabrikası yerleĢkesinin daha eski olması nedeniyle, geçmiĢ yıllarda dikilen 

ağaçlar yetiĢmiĢ olup fabrika içi sosyal alanlar daha yeĢil gözükmektedir. Öte yandan, 

ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasında, hemen her yıl, çalıĢanlar ve aileleriyle ağaç 

dikme etkinliği yapılmaktadır. Ayrıca her iki iĢletme de Haziran 2019 ilk haftası içinde 
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düzenlenen “Çevre Haftası” etkinliklerine katılım sağlayıp çocuklara tablet ve Ģapka 

dağıtımı yapmıĢtır. Bunlarla birlikte, iĢletmeler, farklı amaçlarla sosyal sorumluluk 

projeleri düzenlemekte ancak çevre ya da yeĢil pazarlama ile ilgili baĢka çalıĢma 

yapılmamaktadır.  

2016 yılında faaliyete geçen Seza Çimento Fabrikası ürün ve üretim açısından 

kalite belgelerini tamamlamak isteyen bir iĢletme olduğu gözlenmiĢtir. ĠĢletmenin güneĢ 

enerjisinden elektrik üretimi yapmak istemesi ve bu konuda giriĢimleri olması, yeniliğe 

ve teknolojiye açık olup fosil kaynakları daha verimli kullanmak istediğinin kanıtı 

olarak değerlendirilebilir. ĠĢletmenin ürün dağıtımında temiz ulaĢım olarak demiryolunu 

daha çok tercih etmesi yeĢil pazarlama yönünden baĢarılı bir uygulama olarak 

değerlendirilmiĢtir. ĠĢletmede sosyal sorumluluk çalıĢmaları için oluĢturulmuĢ bir 

birimin mevcut olmaması, herhangi bir çevre kuruluĢuna üyeliğinin olmaması ve 

personele çevre konusunda mecburi eğitim dıĢında eğitim verilmemesi gözlenen 

eksiklikler arasındadır. 

ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

Belgesini de alarak enerji yönetimini kalite standartları çerçevesinde sürdürmesi doğal 

kaynak kullanımını dikkate alan iĢletme olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. 

Ürünlerini, yenilediği makine teçhizat alt yapısıyla çevreye duyarlı ve enerji verimliliği 

arttırılmıĢ imalat süreci ile üretmektedir. Bunun yanında değiĢtirdiği hava filtreleriyle 

çevreye karĢı duyarlı olduğu gözlenmiĢtir. ĠĢletmenin ürün üretiminde fosil kaynak 

kullanımı yanında alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımına elveriĢli olması 

avantajlı ve önemlidir. Ancak yeterli atık temin edilememesi nedeniyle fosil kaynak 

kullanılmakta ve bu avantaj yeterince değerlendirilememektedir. Yasal zorunluluk 

olmadığı halde iĢletmeye hammadde taĢınması sırasında, uyarı alan araçlarla bir daha 

çalıĢılmaması baĢarılı bir uygulama olarak değerlendirilmiĢtir. Tanıtım ve sosyal 

sorumluluk çalıĢmaları firma merkezinden yönetilmekte, yapılan çalıĢmalar ise yerel 

düzeyde kalmaktadır. 

AraĢtırmada elde edilen bulgular doğrultusunda iĢletmelere yönelik olarak aĢağıda 

belirtilen öneriler sunulabilir: 
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1. ĠĢletmelerde sosyal sorumluluk çalıĢmalarını yürüten bir birim olmalı ve 

profesyonelce yürütülmelidir.  

2. Yapılan sosyal sorumluluk çalıĢmaları yerel düzeyde (Ģapka dağıtımı, yemek 

organizasyonları vb) kalmamalı ulusal etkisi olabilecek doğaya yönelik çalıĢmalar 

olmalıdır. Bunun için de iĢletmelerin çevre örgütlerine üye olması uygun olabilir.  

3. Katı atık bertaraf edebilecek sistemi olan iĢletme, Elazığ ve çevre illerdeki 

belediyeler ile hareket ederek atık teminini kolaylaĢtırıp fosil yakıt kullanımını 

azaltabilir. 

4. ÇimentaĢ Elazığ Çimento Fabrikasının, Elazığ Belediyesi ile yaptığı Sosyal 

Sorumluluk kapsamında kül toplama ve bertaraf etme çalıĢması tekrarlanabilir. 

5. Elazığ Belediyesi koordinasyonu ile çimento üreticileri ve mermer ocağı 

iĢletmeleri bir araya gelerek,  mermer atıklarını alternatif hammadde olarak 

kullanmaları için sosyal sorumluluk projesi geliĢtirilebilir. 

6. ĠĢletmelerde, deterjanlarda kullanılan suda çözünen film gibi ambalaj 

malzemelerinin çimento paketlemesinde kullanılacak düzeye getirilmesi le ilgili ar-ge 

çalıĢmaları yapılabilir. 

7. ĠĢletmelere yeni yapılacak binaların „YeĢil Bina‟ uygunluklarına göre 

yapılması planlanabilir ya da mevcut binalardaki iyileĢtirmeler bu kıstas göz önüne 

alınarak planlanabilir. 

8. ĠĢletmelerde çevresel konularda verilen eğitimler mecburi eğitimlerden 

oluĢmaktadır. ĠĢletmelerin planlayacağı programlarla personele verilen eğitimler 

arttırılabilir. Personeller, iĢletmenin çevreye verebileceği potansiyel tahribat hakkında 

bilgilendirilebilir. 

 

Revilla vd. (2001: 111) tarafından yapılan bir araĢtırmada otel yöneticilerinin 

yeĢil uygulamaları benimsemelerinde, tüketici isteklerinden ziyade yasal ve politik 

yaptırımların daha etkili ve önemli olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Yapılan çalıĢmada, 

çimento sektöründe de çevreye karĢı duyarlılık adına yasal uygulamalara uyulduğu 

ancak üretici iĢletmelerin tüketici istekleri ve kendi istekleriyle yaptıkları uygulamaların 

aynı özende olmadığı gözlemlenmiĢtir. Bu sebeple aĢağıda belirtilen alanlarda 

yaptırımları olabilecek ve fikirleri daha ciddiye alınabileceğinden ilgili bakanlık ve 
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yerel yönetimler tarafından yapılabilecek düzenlemeler ve iyileĢtirmeler yapılması 

önerilebilir: 

1. Çimento üreticilerinin, ürün kalitesi geliĢtirmeye yönelik ar-ge çalıĢmaları, T.C. 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nca sağlanacak özendirici teĢviklerle, alternatif 

hammadde çalıĢmalarına yönlendirilebilir. 

2. Çimento üreticileri ambalaj temini için ambalaj sanayisi ile birlikte 

çalıĢmaktadır. Çevreye saygılı farklı materyaller için yapılacak ortak ar-ge çalıĢmaları, 

T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı‟nca özendirici 

teĢviklerle desteklenebilir.  

3. Yeni ruhsat verilecek olan çimento üretim tesislerine, yoğun enerji kullanılan 

sanayi olması nedeniyle, tesislerin kullanacağı elektriğin minimum %10‟unu 

karĢılayacak Yenilenebilir Enerji Yatırımı (iĢletmenin lokasyonuna uygun olacak güneĢ 

enerjisi ya da rüzgar enerjisi) mecburiyeti getirilebilir.  

4. Yenilenebilir Enerji Yatırımı uygun olmayan ve katı atık tedarikinde sıkıntı 

çekmeyecek bölgelerde, alternatif olarak atık ısı geri kazanım tesisi yatırımı mecburiyeti 

getirilebilir. 

5. Çimento üreticilerinin alternatif yakıt kullanmak için yapacakları yatırımlarının 

önündeki en önemli problem atık tedarik edilememesidir. Çimento fabrikalarının 

kullanabilecekleri alternatif yakıtlardan atık yağ, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) 

tarafından lisanslı nakliyeciler ve araçlar ile atık üreticileri tarafından ücretsiz 

toplanmakta ve bertaraf edici olan çimento fabrikalarına da düĢük ücret tarifesi 

üzerinden satılmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi atık temin edilebilecek lisanslı 

dernekler kurularak kullanımı cazip hale getirilebilir. Böylece hem yakıt tüketiminde 

tasarruf sağlanacak, hem de atıkların yok edilmesi ile çevrenin korunmasına katkı 

sağlanacaktır. 

6. Sera gazı emisyonunu emerek küresel ısınmayı azaltmak için çimento 

üreticileri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordine olarak ormanlık alan oluĢturma 

çalıĢmaları yapılabilir.   
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7. Sosyal sorumluluk çalıĢmaları yerel olmanın ötesinde, çevresel ve geleceğe 

yönelik olmalıdır. Örneğin, bir çimento üretim tesisince, TÇMB, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ile birlikte, bir maden 

sahasını iyileĢtirilip, uygun fidan dikilerek ve belirlenecek alan içinde iri kayalar 

koyularak, yabani hayvanların barınmasına olanak sağlanıp doğal yaĢam alanları 

oluĢturulabilir. 

8. Daha az klinker içeren, mineral katkılı çimento kullanımı enerji tasarrufu ve 

emisyonların düĢürülmesi açısından önemli olduğu için çevreye daha zararsızdır. 

Yetkili mercilerce bu tarz çimentoların kullanılması özendirici kılınabilir. 

9. Ülke genelinde bazı kararların hükümet politikası değil ülke politikası olarak 

belirlenmesi gerekliliği gibi yerel yönetimlerde de belediye politikasından ziyade 

kentlerin özelinde büyüme politikaları olması gerekmektedir.  Çimento üretim tesisleri 

büyük yatırım gerektiren iĢletmelerdir. ĠĢletmelerin taĢınması durumu çok da 

uygulanabilir olmadığından, iĢletmelerin kurulumuna izin verildikten sonra iĢletmelere 

yakın mesafede yapılaĢma ruhsatı verilmemesi yerel yönetimlerin elindedir. Böylece 

toplum sağlığına olumsuz etkileri azaltılabilir. Gerekli görüldüğü taktirde, 

üniversitelerden kentlerin büyüme koĢulları ve ekolojik sürdürülebilirliklerini sağlama 

konusunda destek almaktan kaçınılmamalıdır. 
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EK-1. GörüĢme Soruları 

 

ÜRÜN ve ÜRETĠM 

SERTĠFĠKASYON 

1. Tesisiniz „YeĢil Bina‟ sertifikalarından birine sahip mi? (Leed Normal, Leed 

GümüĢ, Altın Platinyum, Breeam vb) almayı hiç düĢününüz mü? 

2. ĠĢletmeniz hangi kalite belgelerine sahiptir?  

DOĞAL KAYNAK YÖNETĠMĠ 

3. ĠĢletmenizde üretim aĢamasında kullandığınız yakıtlar neler? Yüzdelik dilimleri 

neler? 

4. ĠĢletmenizde „Atık Isıdan Geri Kazanım‟ (WHR) kullanılmakta mıdır? (Doğal 

Kaynak Yönetimi) 

5. Alternatif yakıt kullanıyorsanız miktarı ne kadar? 

6.  Alternatif Hammadde Kullanımı gerçekleĢtiriyorsanız miktarları ne kadar? 

7. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik var mı? 

8. Yenilenemez doğrudan enerji kaynaklarından tüketilmiĢ enerji miktarları ne 

kadar? 

(Kömür, doğalgaz, petrokok, alternatif yakıtlar vb?)  

9. Çevre açısından CO2E salınımı, ocak rezerv ömürlerini takip ettiğiniz bir sistem 

var mı? 

10. Madencilik faaliyetlerinizde hammadde çıkardığınız ocaklardan ömrü tükenen 

var mı? Var ise bu ocağı mevcut son durumu nasıl? Ağaçlandırma yapıldı mı? 

11. Madencilik faaliyetini gösterdiğiniz alanlar biyolojik çeĢitlilik olarak nasıl 

tanımlarsınız? (Hangi türden ağaçlar var? Yoksa açık alanlar mı?) 

AR-GE 

12. ĠĢletmenizde çevre duyarlılığına yönelik ne tür ar-ge çalıĢmaları 

yürütülmektedir? 

13. Enerji verimliliği hedefli yatırımınız/yatırımlarınız var mı? Sonuçları ve 

kazanımları ne oldu?/ne olacak? (fırın modernizasyonu- hava hatlarının 

yenilenmesi- paketleme dolum kompresörü- arıtma tesisi vb) (Doğal Kaynak 

Yönetimi) 

AMBALAJ 

14. Ürün ambalajlarınız hangi materyal/materyallerden üretilmektedir? 

15. ĠĢletmenizde ambalajların geri dönüĢümü için iĢletmenin uygulanan bir sistem 

var mıdır? 

16. ĠĢletmenizin ürettiği ürünlerde çevreyle ilgili aĢağıda verilen iĢaret, logo ya da 

etiketlerden hangileri vardır? 

ATIK YÖNETĠMĠ 

17. „Sıfır atık‟ sizce mümkün mü? ĠĢletmenin bu konuda mevcut durumu nasıl? Sıfır 

atık ile ilgili çalıĢmalarınız var mı? 
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18. Arıtma tesisiniz var mı? Teknik olarak özellikleri neler? En son aĢamada su 

deĢarjı yapıyor mu? Bunun için izin belgesi var mı? Bu suyun tekrar 

kullanılabilme özelliği var mı sulama vs?  

19. Arıtma tesisi denetlenmekte mi? Denetleniyorsa hangi kurum tarafından 

denetlenmektedir ve periyotları nedir? 

20. Arıtma tesisinde katı atık oluĢuyor mu? Bu katı atığın geri dönüĢümü var mı 

21. Üretim sırasındaki emisyon sistemleri ne? Hangi filtreler kullanılmakta ve tercih 

sebebi nedir? (2018 yılına ait ardarda olan 6 ayı tezde göstermek için 

paylaĢabilir misiniz?) 

22. Sera gazı emisyonlarını takip ettiğiniz bir belgelendirdiğiniz bir kurum var mı? 

ĠniĢ çıkıĢları takip edebiliyor musunuz? 

23. Ġdari alanlarda oluĢan atıklar için çözümünüz nedir? (Atık ayrıĢtırma 

konteynerleri, geri dönüĢüm geri kazanım tesisleri ile iĢ birliği vb?) 

FĠYAT 

24. ĠĢletmenizde, çevre ile ilgili maliyetler muhasebe sisteminizde izlenmekte 

midir? 

25. Çevresel faaliyetler için yada çevre koruma yatırımlarına ayrılan bütçe ne kadar? 

(Çevre harcaması) 

26. ĠĢletmenizde çevrenin korunmasıyla ilgili „mevzuata‟ göre yaptığınız 

düzenlemeler ürün fiyatlarını etkiledi mi? 

27. ĠĢletmenizde çevrenin korunmasıyla ilgili „gönüllü‟ olarak yaptığınız 

düzenlemeler maliyet tasarrufu sağladı mı? 

28. ĠĢletmenizde çevrenin korunmasıyla ilgili „gönüllü çalıĢmalar‟ çalıĢmalar ürün 

fiyatlarını etkiledi mi? 

DAĞITIM 

29. ĠĢletmenizde, ürünlerin ve hammaddelerin taĢınması ve dağıtılmasında araç 

seçerken dikkat ettiğiniz özellikler nelerdir? 

30. Araçlarınızın özellikleri nelerdir? 

31. Çimento dağıtımında dökme ve torbalı yöntem olarak en çok kullandığınız 

hangisidir? Tonaj olarak 1 senelik ne kadar olduğunu gösteren bir belgeniz var 

mı? 

32. ĠĢletmenizde ürünlerin dağıtımında kullandığınız taĢıma yöntemleri neler? 

Sıralama yapıldığında nasıl olur? 

33. ĠĢletmenizin kuruluĢ yeri seçiminde nelere bakıldı? Önemli nokta neydi? 

Sıralama yapılsa nasıl yaparsınız? (Hammaddeye yakınlık, ulaĢım kanallarına 

yakınlık, devlet teĢviki olan yerler, enerji kaynaklarına yakınlık) 

34. ĠĢletmeniz en yakın yerleĢim yerine kaç km uzaklıktadır? 

TANITIM 

35. Reklam kampanyalarında çevreyle ilgili çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriliyor 

mu? 

36. ĠĢletmeniz kurulduğundan bu yana çevre ile ilgili bir konuda herhangi bir ödül 

aldı mı? 

37. ĠĢletmeniz hangi alanlardaki sosyal sorumluluk projelerini desteklemektedir? 

(Sağlık, Kültür, Sanat, Eğitim, Spor, Çevre vb) 
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38. Çevrenin korunmasıyla ilgili yaptığınız etkinlikler nelerdir? (Ağaç dikme, Atık 

toplama vb.) 

39. ĠĢletmenizde çalıĢanlara çevresel konularda eğitim verilmekte midir? Yılda kaç 

saat eğitim verilmektedir? 

40. ĠĢletmenizin maddi destek sağladığı çevreci kuruluĢ var mı? (TEMA, Doğal 

Hayatı Koruma Vakfı, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı 

(ÇEVKO) 

41. ĠĢletmeniz kurulduğundan bu yana çevrenin korunması konusunda kaç kez ceza 

almıĢtır? 

 

  

 


