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Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım Tesisi
AKÇANSA Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Proje Ortakları:

SİNOMA

Coğrafi Kapsam:

Çanakkale İli, Ege Bölgesi

Uygulama Süresi:

2010 - 10/2011

Kurumsal Profil:
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings, S.L. ortak
kuruluşu olan Akçansa, 1.065 çalışanı ile Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi ve sektörünün lider
şirketi konumundadır. Dünya kalite standartlarına uygun ürünleri, doğa dostu kimliği, üstün hizmet
anlayışı ve yüksek teknoloji donanımlı tesisleriyle, ülkemizin çimento tüketiminin %10’unu, hazır beton tüketiminin %6’sını ve toplam çimento ve klinker ihracatının ise %12,5’ini karşılayan Akçansa,
özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde etkindir. Akçansa’nın ayrıca, Karabük’te cüruf
öğütme ve çimento üretim tesisi işleten Karçimsa şirketinde %51’lik hissesi vardır.
Tehdit ve Fırsatlar:
İklim değişikliği tüm dünyada zorlu bir sorun olup ve Türkiye için, ulusal eylem planları geliştirme
zorunluluğu ve emisyon ticaret mekanizmaları gibi önemli risk ve fırsatlar ortaya koymaktadır.
Çimento sanayi, dünyadaki insan kaynaklar sera gazı salınımlarının (temel olarak CO2) %5’ine sebep
olmaktadır. Bu miktarın yarısı klinker üretim prosesi sırasında kireçtaşının kalsinasyonundan kaynaklanırken, %40’ı yakıt tüketiminden, %10’u ise elektrik enerjisi kullanımı ve taşıma faaliyetlerinden
ortaya çıkmaktadır.
Akçansa’nın çevre politikalarının temelinde iklim değişikliği ile mücadele yer alır. Akçansa; CO2 emisyonlarının azaltılması için üç temel yönteme odaklanır: alternatif yakıt kullanımı, çimentoda klinker
kullanım oranının azaltılması ve enerji verimliliği.
Amaçlar:
Akçansa, Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım tesisine yaptığı yatırım ile enerji verimliliği performansını
artırmayı amaçlamıştır. Enerji, çimento üretiminde işletme maliyetleri ve üretim faaliyetinin çevresel
etkisi üzerinde payı büyüktür. Akçansa, Çanakkale Çimento Fabrikasında kurduğu Atık Isıdan Enerji
Geri Kazanım Tesisi ile bu etkileri en aza indirmeyi hedeflemektedir. Akçansa Atık Isıdan Enerji Geri
Kazanım tesisi ile proses kaynaklı buharı geri kazanarak 105 milyon kWh/yıl enerji tasarrufu yapmış
olacaktır. Bu tasarruf ile yılda yaklaşık 60.000 ton CO2 salınımı azaltımı beklenmektedir.
CO2 salınım azaltımı ile Akçansa Gönüllü Emisyon Ticaret Sisteminde yer almayı hedeflemektedir.
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Uygulama:
Proje, çimento fırınlarından oluşan atık gazdaki ısının kullanımını gerektirmektedir. Atık ısıdan enerji
geri kazanım tesisinin kurulmasından önce atık ısı atmosfere serbest bırakılmaktaydı. Projede, üretim hattındaki fırın başındaki soğutuculardan (AQC) ve fırın sonundaki ön ısıtıcılardan (PH) atık ısının
geri kazanımı için düşük ısılı, atık ısıdan enerji üretim teknolojisi kullanılmıştır. AQC ve PH kazanları
elektrik üretim birimlerini harekete geçirmek için buhar üretmek üzere kullanılmıştır.
Proje farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği ile yürütülmüştür. Akçansa proje ekibi, tüm mühendislik,
ekipman temini ve saha işlerini koordine etmekten sorumlu olmuştur. İthal ekipmanlar ve mühendislik işleri Sinoma tarafından sağlanırken, saha işleri yerel imalat firması tarafından yapılmıştır.
Projenin tüm aşamalarında, iş sağlığı ve güvenliği önemlerine ve çevresel etkilere özel önem verilmiştir.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Bu proje sayesinde tesiste yılda 105 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve Çanakkale fabrikasının elektrik tüketiminin yaklaşık %30’u karşılanabilecektir, böylece elektrik şebekesinden %30 daha
az elektrik çekilecektir.Diğer enerji yoğun sektörler gibi, yüksek enerji giderleri çimento sektörü için
de rekabet açısından dezavantaj yaratır. Bu nedenle, atık ısıdan enerji geri kazanım tesisi Akçansa
için, daha geniş bir bakışla ulusal ekonomi için katma değer katmaktadır. Ekonomik faydaları yanında, bu proje toplumsal fırsatlar da ortaya koymaktadır. Akçansa Çanakkale Çimento Fabrikası’nda
kurulan atık ısıdan enerji geri kazanım tesisi, Türkiye çimento sektöründe bir ilktir. Projenin yürütülmesi ve işletilmesi geniş bir bilgi birikimi gerektirmekte, dolasıyla büyüyen bir iş fırsatı ve uzmanlık
alanı yaratmıştır.
Son olarak, bu projenin en önemli çıktıları çevresel sorunlarla ilişkilidir. Türkiye Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolüne taraftır, ancak emisyon azaltım hedefi
yoktur. Toplam CO2 salınımının %9,5’u çimento sanayinden kaynaklanmaktaAkçansa, Atık Isıdan
Enerji Geri Kazanım tesisi sayesinde, enerji tasarrufuna bağlı olarak yılda 60.000 ton CO2 emisyonunu önleyecektir. Aksi takdirde , bu CO2 miktarının kompanse edilebilmesi için 2,700,000 ağacın
ürettiği oksijen miktarına ihtiyaç duyulacaktı. .
Bu CO2 emisyonu azaltım projesi Gold Standard Projesi olarak akrediye olmak üzere kayıt ettirilmiştir; bu projeden elde edilecek Gönüllü Emisyon Azaltımı sertifikaları en itibarlı karbon kredisi olarak
Gönüllü Emisyon Ticaret pazarında yerini alacaktır.
Bu projenin sayılan çevresel faydaları dışında diğer emisyonlar üzerinde ilave bir etkisi yoktur, ancak
sera gazı azaltımı ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı sayesinde bölgenin biyoçeşitliliğine
olumlu etkisi olacaktır.
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Gelecek Planları:
“Atık Isıdan Enerji Üretim Tesisi” teknolojisi, “Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanında
(BREF)”, , en iyi teknikler kısmında iyi uygulama olarak yer almaktadır.
Akçansa Çanakkale Fabrikası, Atık Isıdan Enerji Geri Kazanım tesisini Türkiye’de kuran ilk çimento
fabrikası olmuştur ve Avrupa genelindeki tesisler arasında en büyük kapasiteye sahiptir. Bugün
modern teknoloji uygulaması olan atık ısı geri kazanımı, Akçansa dışında 6 çimento şirketinde daha
kurulmaya başlamıştır, Türkiye genelinde yaygınlaşma potansiyeli vardır.
Bu teknolojinin ulaşılabilirliği, uygulamanın doğal kaynakların korunmasına ve enerji verimliliğine katkısı sayesinde, Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma yönünde ilerlemesine
destek sağlayacaktır.
Alınan Dersler:
Türkiye Çimento Sektöründe hayata geçirilen ilk uygulama olarak, çeşitli zorluklarla karşılaşılmıştır.
Modern teknolojinin ana ekipmanları Çin’den ithal edilmiştir. Ekipman sevkiyatı açısından koordinasyonda zorluklar yaşanmış ve bu da gecikmelere sebep olmuştur.
Tesisin işletilmesi sırasında, atık gaz sistemin dizayn edilen sıcaklık değerinin (360˚C) üzerinde bir
sıcaklıkta (460-500˚C) gelmiştir. Oluşan olumsuz performans ekipman ilavesi ile gerekli soğutma
sağlanarak çözülmüştür.
Çimento fabrikasında, işleten çalışanlar çimento prosesi konusunda uzman olup, enerji tesisleri
konusunda yetkinlikleri bulunmamaktadır. Projenin yürütülmesi sırasında, enerji konusunda da
yetkin olunması ihtiyacı görülmüştür.
İletişim Bilgileri:
Internet sitesi:

http://www.akcansa.com.tr/
https://www.akcansagriraporu.com/en
http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/canakkale-fabrikasi-atik-isipaydas-

Telefon:

+90 530 825 25 83
+90 216 571 30 00
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Sürdürülebilir Tarım Programı
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.

Proje Ortakları:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çukurova Üniversitesi, Selçuk
Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Türkiye Bitki Islahçıları
Derneği (TÜBİD), Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED),
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), Bitki Islahçıları Alt
Birlği (BİSAB)

Coğrafi Kapsam:

Maltlık arpa çalışmaları İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Trakya
Bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Şerbetçiotu çalışmaları ise Bilecik-Pazaryeri
bölgesi (Kuzeybatı Anadolu) ve çevresinde gerçekleştirilmiştir.

Uygulama Süresi:

1987 - 2012

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 1,822
Ana markalar, ürün ve hizmetler: 9 bira markası
Müşteriler: Yetişkin tüketiciler
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Türkiye
Tehdit ve Fırsatlar:
Anadolu Efes’in, “Sürdürülebilir Tarım” çalışmalara başlamasının ana nedeni, bira üretiminde kullanılan maltlık arpa ve şerbetçiotunun, çalışmaların başladığı 1987 senesinde Türkiye’de istenilen
kalitede ve verimde yetiştirilmiyor olması ve aranan nitelikleri karşılayacak az miktarlardaki tarımsal
üretimin ihtiyacı karşılamada yetersiz kalmasıdır. Buna ek olarak, Anadolu Efes, tarıma dayalı bir
sanayi olan biracılık açısından, ekilebilir arazilerin ve su kaynaklarının iklim değişiklikleri ve diğer
çevresel faktörlerden olumsuz etkilenmesinin tedarik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından bir risk
teşkil ettiğini ortaya koymuştur.

• • • • • • • • • 8

Amaçlar:
Çalışmanın hedefi yüksek kalitede tarımsal hammaddenin tedarikinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bu temelde, yapılan çalışmalar, üç ana hedefe ulaşmayı amaçlamıştır:
• Yüksek verim ve kalitede tarımsal hammadde tedarik etmek,
• Bu tarım ürünlerinin yerel üretici tarafından yetiştirilmesini temin etmek,
Tedarik alanını genişletmek ve sürekliliğini sağlamakBu hedefler doğrultusunda, firma üretimde
kullanılan maltlık arpa ve şerbetçiotu türlerinin kalite ve çeşitliliğinin artırılmasını ve daha az su ile
yetişen, iklim koşullarına daha dayanıklı, üretim sürecinde su ve enerji tasarrufu sağlayan türlerin
geliştirilmesini planlanmıştır.
Firma aynı zamanda geliştirilen bu türlerin tarımının tedarikçi çiftçiler tarafından doğru bir şekilde
yapılmasının teminini planlamıştır.
Uygulama:
Anadolu Efes kendi bünyesinde kurduğu bir Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) birimi vasıtasıyla maltlık
arpa ve şerbetçiotu çeşitlerinin geliştirilmesi ve üretilmeleri konularında uzun vadeli ve kapsamlı
projeler uygulamaya yönelmiştir.
Proje hedeflerine ulaşmak için yapılan faaliyetler üç ana başlık altında toplanabilir:
• Bitki ıslah/çeşit geliştirme
• Tohumculuk
• Tedarikçi çiftçilere tarımsal destek
Ar-Ge çalışmalarının sonucunda bugüne kadar toplam 15 çeşit maltlık arpa ve 7 çeşit şerbeçiotu
tescil edilmiş, verim ve kalitede dikkat çekici değerlere ulaşılmıştır. Özellikle kuraklığa dayanıklı, gübre, su ve enerji tüketimini umut verici oranlarda azaltan çeşitlerin elde edilmiş olması, sürdürülebilir
kalkınma ve yeşil ekonomi hedefinde, şirket tarafından önemli kazanımlar olarak görülmektedir.
Şirketin tescil ettirdiği çeşitlerin üretime alınması ve yaygınlaşması yönündeki tarımsal destek çalışmalarının önemli bir bölümü sözleşmeli üretim modeli çerçevesinde yürütülmektedir. Şirket, çiftçilere verdiği sertifikalı tohumlar karşılığında ürün alımı yaparak üreticileri verim ve mali yönden güven
altına almaktadır. Sözleşmeli üretimin yanı sıra, üreticiler için düzenli eğitim çalışmaları da yapılmaktadır.
Maltlık arpa ve şerbetçiotunun Türkiye’deki en büyük alıcısı konumunda olan Anadolu Efes, bu konuda Ar-Ge yatırımı yapan ve sözleşmeli üretim modeli geliştiren ilk ve tek özel kuruluştur.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Suya daha az ihtiyaç duyan yeni maltlık arpa çeşitlerinin Anadolu Efes tarafından geliştirilmesinin
en büyük etkilerinden biri, ülkemizde önceden arpa tarımı yapılamayan daha kurak iklime sahip
alanların tarıma açılmış olmasıdır. Önceden sadece Çumra’da yapılan arpa tarımcılığı bugün Adana
ve Adıyaman’da yapılabilir hale gelmiştir. Efes tarafından uygulanan sözleşmeli üretim kapsamında,
çiftçiye ürün karşılığı sertifikalı tohumla güvence vermesi, ürünü çiftçi açısından piyasaya göre daha
uygun fiyatlarla satın alması ve ödemeleri zamanında yapması, verim artışıyla birlikte çiftçinin arpaya
yönelmesini sağlamaktadır. 2010 yılı itibariyle, yaklaşık 3.000 çiftçi geçimini Anadolu Efes için matlık
arpa üreterek sağlamaktadır.
Şerbetçiotunda 1989 yılında 709 dekar olan dikim alanı, günümüzde 2.577 dekara erişmiştir.
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Maltlık arpa çeşitleri için yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, 15 adet tescilli maltlık arpa çeşidi
elde edilmiştir. Bunların arasındaki “Atılır” ve “Fırat”, ülkemizde üretimi en yaygın olan Tokak’a kıyasla, dış ortam ve işletme şartlarına da bağlı olarak, malt üretim sürecindeki elektrik tüketiminde
%12-%24, yakıt tüketiminde %18-%22, su tüketiminde ise %40-%47 oranında daha tasarruflu
sonuçlar vermiştir.Şerbetçiotu için yapılan çalışmalar sonucunda ise, 3 aroma, 4 bitter olmak üzere,
7 şerbetçiotu çeşidi Bakanlık tarafından tescil edilmiştir. Yeni Şerbetçiotu çeşitleri sayesinde elde
edilen verim artışı %25-%30 olarak gerçekleşmiştir.
Gelecek Planları:
Anadolu Efes, 2015 yılına kadar bira üretiminde litre başına kullanılan su miktarını 2010 yılına kıyasla
%25 azaltmayı hedeflemiştir.
Bu hedef doğrultusunda, üretimde kullanılan maltlık arpa ve şerbetçiotu türlerinin kalite ve çeşitliliğinin artırılması, daha az su ile yetişen ve iklim koşullarına daha dayanıklı, üretim prosesinde su ve
enerji tasarrufu sağlayan türlerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarına verilen destek sürdürülecektir.
Bunu tamamlayıcı bir unsur olarak da her iki türün ekim alanlarının artması, genişleyen ekim alanlarıyla birlikte yeni çiftçilerin üretime katılması ve desteklenmesi yönündeki çalışmalara yoğun olarak
devam edilecektir. Ayrıca, tedarikçi ve iş ortaklarının daha ileri çalışma normlarını benimsemeleri için
eğitim ve finansal destek uygulamaları geliştirilerek sürdürülecektir.
Alınan Dersler:
Bir tohum çeşidinin geliştirilerek ticari bir değer ifade etmesinin yaklaşık 10-12 yıllık bir süre gerektirdiği göz önüne alındığında, “Sürdürülebilir Tarım” çalışmalarının uzun vadeli planlama ve yatırıma
ihtiyaç duyduğu, kısa perspektifli yaklaşımlarla sonuç alınmasının mümkün olmadığı ortadadır. Bu
anlamda, çalışmalara ayrılacak insan ve maddi kaynakların süreklilik arz etmesi ve yönetim tarafından verilen desteğin uzun vadeli olması esastır. Paydaş kurumların ve belediyelerin uzun süreli
katılımı da bir başarı unsurudur.
İletişim Bilgileri:
Internet sitesi:

http://www.anadoluefes.com/
http://www.anadoluefes.com/surdurulebilirlik/

Telefon:

+90 216 586 80 29
+90 216 586 25 19
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KAKTÜS Bulaşık Makinesi
Arçelik A.Ş.

Coğrafi Kapsam:

Avrupa, Asya ve Orta Doğu

Uygulama Süresi:

04/2009 - 01/2012

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 22,000
Ürün ve hizmetler: Arçelik, Beko, Blomberg, Grundig, Elektra Bregenz, Arctic, Altus, Leisure, Flavel,
Defy
Müşteriler: Ev kullanıcıları
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Avrupa, Asya, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika,
Avustralya, Afrika
Tehdit ve Fırsatlar:
Dünyada artmakta olan enerji talebi ve bu talebi karşılayabilmek için doğal kaynakların hızla tüketilmesi tüm dünya ülkelerini tasarruf tedbirleri almaya zorlamaktadır. Ülkemizin mevcut büyüme hızı ve
su tüketim alışkanlıklarındaki değişimler de dikkate alındığında, gelecek nesillere yeterli su bırakılabilmesi için su kaynaklarının verimli kullanımı gerekmektedir. Bulaşık Makineleri elle yıkamada tüketilen suyun onda biri ile bulaşıkları temizleyerek çevre açısından çok daha iyi bir seçim yaratmaktadır.
Doğal kaynakların sürdürebilirliğinin öneminin bilincinde olan Arçelik yaratıcı çözümlerle daha az su
ve enerji harcayan bulaşık makineleri geliştirmek için çalışmaktadır.
Amaçlar:
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek için en az su ve enerji tüketimiyle A yıkama performansını sağlayan, dünyanın doğal kaynak tüketimi açısından en ekonomik bulaşık makinesi
tasarımının yapılması.
Bunun yanında üretim için kullanılan doğal kaynakların ve üretim sonucu ortaya çıkan gaz emisyonunun azaltılması amacıyla üretim yöntemlerinin geliştirilmesi.
Sürdürebilirlik için tüm Arçelik ürün gamının su ve enerji tüketim değerlerinin azaltılması için gerekli
olan teknolojilerin geliştirilmesi.
Uygulama:
Dünyanın en az su tüketen ve dünyanın en az enerji harcayan bulaşık makinesi otomatik kapı
açma sistemi, Alumination® izolasyon, hava akış karakteristiği optimize edilmiş kurutma hava kanal
sistemi, suyun tekrar kullanım sistemi ve ısı deposu sistemi gibi sofistike teknolojilerin kullanımı ile
geliştirilmiştir.
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Otomatik kapı açma sistemi dış kapıyı yıkama çevrimi sonunda açarak kurutma performansını arttırmaktadır. Alumination® izolasyon, bulaşık makinesinin ısıl kapasitansını düşürerek enerji tüketimini
azaltmaktadır. Bunun yanında izolasyon malzemesi olarak bir petrol yan ürünü olan bitüm yerine
alüminyum malzeme kullanılması ile üretimde kullanılan doğal gaz ve üretim sonucu ortaya çıkan
gaz emisyonu ortadan kaldırılmıştır. Yeni hava kanalı tasarımı düşük kurutma sıcaklıklarında üstün
kurutma performansı sağlamaktadır. Yıkamanın en temiz suyu olan ikinci durulama suyunun ek filtrasyon işleminden geçirilerek depolanması ve bir sonraki yıkama çevriminde kullanılması ile dünya
rekortmeni 6 litre su tüketimiyle 13 kişilik bulaşık setinde A yıkama performansına ulaşılmıştır. Gövde
yanına konumlandırılmış ısı deposu yıkama çevrimi boyunca kaybedilen ısının bir kısmını emerek
enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Bu yenilikler optimize edilmiş yıkama profilleri ve elektronik konusundaki en son teknolojiler ile ürüne adapte edilmiştir.

Sonuçlar/Kazanımlar:
KAKTÜS Projesi ile referans program çevriminde 0,68 kWh, yıllık 194 kWh (A+++ enerji sınıfından
%10 daha verimli) enerji tüketimi, 10 litre su tüketimi ile Dünyanın En Az Enerji Harcayan ve Eco
6L programında A++ enerji seviyesinde 6 litre su tüketimi ile Dünyanın En Az Su Tüketen 13 Kişilik
Bulaşık Makinesinin üretimi gerçekleştirilmiştir.
KAKTÜS Projesinin toplumun çevre bilincinin geliştirilmesine büyük katkıları olmuştur. Ayrıca ortaya
çıkan ürün rakipleri daha çevreci ürünler tasarlamaya yönlendirmiştir.
CECED (European Committee of Domestic Equipment Manufacturers) veritabanına göre Türkiye’de
kullanılan 8,7 milyon bulaşık makinesinin %70’i 15 litre su tüketim değerinde ve A (1,05 kWh/cycle)
enerji sınıfındadır. Bu ürünlerin tümü 6 litre su tüketimi olan Kaktüs bulaşık makinesi ile değiştirildiğinde yılda 22 milyon ton su tasarruf edilebilir. Bu rakam 500.000 kişinin yıllık su tüketimine eşittir.
Diğer açıdan bu değişim 420.000 ton eCO2 sera gazı emisyonuna denk gelen 900 GWh elektrik tasarrufu sağlamaktadır. Bu değerler Kaktüs ürününün Dünya’da yaygınlaşması ile arttırılabilir. Petrol
türevi olan bitüm yerine Alüminyum izolasyon malzemesi kullanımı sayesinde bitüm malzemesinin
ısıtılarak bulaşık makinesi gövdesi üzerine yapıştırıldığı proses devre dışı bırakılmış, ürün başına 0,25
m3 doğal gaz tüketimi ile bundan kaynaklanan sera gazı emisyonu ortadan kalkmıştır. Aynı zamanda Alüminyumun doğada geri dönüşümü mümkün olmayan bitüm malzemesinin aksine %100’e
yakın oranda geri dönüşümü mümkündür. Kaktüs ürünü üretim sürecinden ömür döngüsünün sonuna kadar doğaya saygılıdır.
Gelecek Planları:
KAKTÜS projesinde uygulanan teknolojiler daha da geliştirilerek enerji ve su tüketimi konusunda
yeni lider ürünler üretilmesinde kullanılacaktır. Bu teknolojiler WEEE ve sürdürebilirlik değerlerine
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uygun şekilde tüm ürün gamını oluşturan yıllık 1,8 milyon bulaşık makinesine yaygınlaştırılacaktır.
Kaktüs projesi çok daha az su ve susuz yıkamayı başarabilen bulaşık makinelerinin geliştirilmesi
konusunda bize ilham vermektedir.
Alınan Dersler:
KAKTÜS projesi büyük ölçekli çalışmaların bir çok disiplinin ortak çalışması ile sonuçlanabileceğini
göstermiştir. Çalışma kapsamında mekanik, elektronik, malzeme ve mikrobiyoloji konularında yoğun testler yapılmıştır. Yoğun literatür araştırması, sofistike analiz programları ve metotlarının kullanımı, prototipleme ve çoklu onay testleri projenin başarıya ulaşmasının başlıca nedenleridir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.arcelikas.com.tr/
http://www.arcelik.com.tr/dish-washer-10-programme-63109-HITDishwasher.html
http://www.arcelik.com.tr/default.aspx?lang=en-US

Telefon:

+90 312 589 21 30
+90 216 585 84 02
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Endüstriyel Verimlilik ve Çevresel Performansın KOBİ’ler
Düzeyinde Paralel Olarak Geliştirilmesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Proje Ortakları:

Ankara’da imalat sanayinde faaliyet gösteren 5 işletme

Coğrafi Kapsam:

Ankara

Uygulama Süresi:

07/2007 - 03/2009

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 158
Ürün ve hizmetler: Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) aşağıdaki temel faaliyetleri yürütmektedir:
Verimlilik ve temiz üretim ile ilgili politika ve stratejiler geliştirmek,
Verimliliğin ve rakabet gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
Sektörel ve bölgesel düzeydeki verimlilik değişimlerini ölçmek ve değerlendirmek,
Tüm sektörlerde verimlilik konusundaki farkındalığı artırmak ve ilgili çalışmaları desteklemek.
Müşteriler: Özel sektör ve kamu kuruluşları
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Ülke çapında
Tehdit ve Fırsatlar:
Türkiye’de tüm işletmelerin %99,8’ini, toplam istihdamın ise %78’ini temsil eden KOBİ’ler, hem
sebep oldukları çevresel etkiler hem de çevre yönetimi uygulamaları sayesinde elde edebilecekleri
ekonomik ve ticari kazanımlar ile ilgili yeterli bilgi ve farkıdalığa sahip değillerdir. Finansal kaynaklarının yetersiz oluşu, KOBİ’lerin yeterli ve nitelikli teknik desteğe de erişememelerine neden olmaktadır.
Bununla birlikte, KOBİ’lerin kirlilik önleme teknolojilerine uyum sağlamaları daha zordur. Ancak yasal
düzenlemeler, müşteri beklentileri ve dış baskılar KOBİ’lerin çevre ile ilgili faaliyetler yürütmesini gerekli kılmaktadır. Türkiye’deki KOBİ’ler, gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmek için bu konuda çeşitli
gereksinimleri karşılamak zorundadır.
Amaçlar:
Projenin temel amacı, endüstriyel üretimdeki verimlilik artışına paralel olarak çevresel performansta da artış olduğunu uygulamalarla göstermek ve proje sonunda elde edilen sonuçların eğitim ve
yayınlar aracılığıyla yaygınlaşmasını sağlamaktır. Proje kapsamında temiz üretim/eko-verimlilik kavramlarının Türkiye’deki KOBİ’lerin gündemine getirilmesi, proje kapsamında yapılan uygulamalar
sonrasında elde edilen faydaların işletmelere aktarılarak bu uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. İşletmelere örnek teşkil edebilecek çalışmaların gerçekleştirilmesinin, çevre-verimlilik
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ilişkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı öngörülmüştür. Ülkemiz koşullarına uygun, KOBİ’ler
düzeyinde kolay uygulanabilir bir temiz üretim/eko-verimlilik kılavuzu oluşturulması projenin diğer
bir amacıdır.
Uygulama:
Proje kapsamında Ankara’da imalat sanayinde faaliyet gösteren beş işletmede pilot uygulamalar
yapılmıştır. Pilot uygulamalarda izlenen temel adımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
İşletmelerin seçilmesi ve işletme çalışanları ve yöneticileriyle proje ile ilgili görüşmelerin düzenlenmesi
İşletmelerin üretim süreçlerinin detaylı analizi ve gerekli verinin elde edilmesi/toplanması
İzlenecek çevresel performans göstergelerinin ve verimlilik göstergelerinin belirlenmesi
Belirlenen göstergelerin, eko-verimlilik uygulamaları öncesinde hesaplanması
Eko-verimlilik fırsatlarının çevresel, ekonomik ve teknik açılardan değerlendirilmesi ve uygulama için
en uygun olanının seçilmesi
Gerekli makine ve teçhizatın temin edilmesi ve süreçlerde gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla ekoverimlilik uygulamalarının hayata geçirilmesi
Belirlenen göstergelerin, eko-verimlilik uygulamaları sonrasında hesaplanması ve öncekilerle karşılaştırılması
Eko-verimlilik uygulamalarının geri dönüş sürelerinin hesaplanması
Çevre-verimlilik ilişkisinin ortaya konması
Sonuçlar/Kazanımlar:
Proje, temiz üretim/eko-verimilik uygulamalarının yapıldığı beş işletmeye ekonomik faydalar sağlamıştır. Metal kaplama sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede, durulama ve süzüntüye yönelik
yapılan uygulamalar sonrasında kullanılan bazı kimyasallarda %60’a varan tasarruf ve birim ürün
başına %65 su tasarrufu sağlanmıştır. Alüminyum profil üretimi yapan bir işletmede doğal gaz kullanımında %60 oranında tasarruf elde edilmiştir. Metal işlenen bir işletmede, kullanılan yıllık soğutma
yağı miktarında %24, yıllık soğutma sıvıları için kullanılan su miktarında ise %25 oranında azalma
gözlenmiştir. Bir gıda işletmesinde yalıtımın yenilenmesi ve buhar kaçaklarının önlenmesine yönelik
yapılan çeşitli uygulamalar sonucunda aylık yaklaşık 3.000 Euro tasarruf sağlanmıştır. Kaynak yapan bir işletmedeki uygulama ile ise koruyucu gaz tüketiminde %42’lik bir azalma sağlanmıştır.
Temiz üretim/eko-verimlilik alanında sanayicilerin farkındalık düzeyini arttırması ve insan kaynağı
altyapısını güçlendirmesi, projenin bir sosyal çıktısı olarak değerlendirilebilir. Proje kapsamında işletme verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemiz koşullarına uygun KOBİ’ler düzeyinde bir “KOBİ’lerde Eko-verimlilik Kılavuzu” oluşturulmuştur. Ayrıca proje çıktılarının Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından değerlendirilmesiyle Türkiye Sanayi Stratejisi 2011-2014 Eylem
Planı’na “Ulusal Eko-verimlilik Programının ve bir Eko-verimlilik Merkezi’nin oluşturulması” başlıklı
eylem eklenmiştir. Bunun yanısıra VGM, 17.08.2011 tarihli 649 No’lu KHK ile “işletmelerin temiz
üretim program ve projeleri hazırlamasına ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak” ile görevlendirilmiştir. Böylelikle temiz üretim faaliyetlerinin ulusal düzeyde devamlılığının sağlanması da
projenin önemli çıktılarından birisi olmuştur.
Metal kaplama işletmesinde süreçlerdeki atık su miktarı %65 oranında azaltılmıştır. Aluminyum profil
üreten bir diğer tesiste doğal gaz tasarrufuna bağlı olarak CO2 emisyonunda %60 azalma kaydedilmiştir. Metal işleme üzerine faaliyet gösteren bir işletmede atık su miktarı %46 düşürülmüştür. Bir
gıda işletmesinde CO2 emisyonunda doğal gaz tasarrufuna bağlı olarak yıllık %26 düşüş sağlanmışSürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulamaları • 15

tır. Son olarak bir kaynak atölyesinde CO2 ve argon gazı emisyonlarının miktarları azaltılmıştır.
Gelecek Planları:
Bu projenin yürütücüsü olan VGM’ye, “işletmelerin temiz üretim program ve projeleri hazırlamasına
ve uygulamasına yönelik faaliyetlerde bulunmak” ibaresiyle temiz üretim konusunda çalışmalar yürütmek görevi verilmiştir. VGM bu kapsamda, insan kaynağı kapasitesi geliştirme, temiz üretim/ekoverimlilik konularında yürütülebilecek faaliyetlerin belirlenmesi ve temiz üretim/eko-verimlilik merkezinin kurulmasına yönelik altyapı oluşturulması konularında çalışmalara başlamış bulunmaktadır.
Tüm bu faaliyetlerle, temiz üretim/eko-verimlilik konusundaki farkındalığın artırılması, bu alanda yeni
projelerin yapılması ve temiz üretim program ve projelerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Bunun
yanısıra KOBİ’leri bu alanda yeni uygulamalar yapmaya yönlendirecek, sektör özelinde kılavuzların
hazırlanması da diğer planlar arasındadır.
Alınan Dersler:
Temiz üretim/eko-verimlilik konusunda KOBİ’lerin farkındalık düzeylerinin düşük olması, projenin
uygulama süreçlerinde bazı zorlukların yaşanmasına neden olmuştur. Proje kapsamında uygulama
yapılacak beş işletmenin seçilmesi için çok sayıda işletme ile görüşmeler yapılmış, ancak işletme yöneticilerinin birçoğu ilk etapta ilk pilot uygulamaların işletmelerinde yapılmasına istekli olmamışlardır.
Bu sorun, işletmelere yönelik bilgilendirici sunumlar, toplantılar düzenlenerek aşılmıştır. Bu sürecin
ardından, ilk başta istekli olmayan işletmelerin büyük bölümü, pilot uygulamaların işletmelerinde
yapılmasına gönüllü olmuşlardır. Projeden edinilen tecrübeler, gerekli bilgilendirmeler yapılarak; sanayicinin temiz üretim/eko-verimlilik konusundaki bilinç düzeyinin artırılabileceğini ve işletme yöneticilerinin gerek çeşitli fon kaynaklarından finanse edilen projelerde yer almak gerekse kendisinin
finanse edeceği temiz üretim/eko-verimlilik uygulamalarını hayata geçirmek konusundaki motivasyonunu artıracağını göstermektedir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.sanayi.gov.tr

Telefon:

+90 312 467 55 90 / 275
+90 312 467 55 90 / 255
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Pamuklu Tekstil Ürünlerine Ekolojik Kriterlerin
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
Boğaziçi Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi

Proje Ortakları:

BO Group, BOY-BO Tekstil San. Tic. Ltd. Şti

Coğrafi Kapsam:

Hadımköy , Büyükçekmece , İstanbul

Uygulama Süresi:

Ocak/2010 – Ekim/2010

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 15
Ürün ve hizmetler: Merkez, ilgili ortaklar ile oluşturduğu işbirliği çerçevesinde, yenilikçi teknoloji
transferi ve interdisipliner bilgi ve deneyimi kullanrak, küresel toplumda sürdürülebilir kalkınmayı
desteklemektedir.
Müşteriler: Üniversiteler, araştırma enstitüleri, devlet kurumları ve özel sektör
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Ulusal/Uluslar arası kurumlar
Tehdit ve Fırsatlar:
Çevresel sorunlar karşısında artan farkındalık ve uluslararası piyasalarda çevre dostu ürünlere
karşı artan talep, Türkiye’de pamuk sektöründe ürünlerin çevresel profillerini geliştirme ihtiyacını
doğurmuştur. Pamuk üretimi ve kumaş yıkama prosesleri, tekstil üretiminde çevresel, ekenomik ve
sosyal yönden büyük bir öneme sahiptir. Diğer tekstil dokuma malzemeleri içinde, pamuk yüksek
su ve kimyasal tüketimi ile öne çıkmaktadır. Son dönemde, pamuğun insan ve eko-sistem üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için organik tarım tekniklerine ilgi artmaktadır. Yüksek miktarda
doğal kaynak ve kimyasal tüketimine neden olan kumaş yıkama prosesi ise, Temiz Ürerim (TÜ)
uygulaması açısından önemli bir odak noktasıdır.
Amaçlar:
Projenin amacı, (a) geleneksel ve eko-tişört üretiminin tüm yaşam döngüsünün neden olduğu asidifikasyon, akuatik ve karasal ötrifikasyon, fotokimyasal ozon oluşumu ve küresel ısınma potansiyel
gibi çevresel etkilerin karşılaştırması ve sayısal veriler ile ortaya konması, (b) sürdürülebilir kalkınma
prensipleri çerçevesinde alternatif bir tişört üretim sistemi (ECO T-shirt) geliştirilerek çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve (c) geleneksel tişört ve ECO tişörtün seçilen çevresel performans göstergeleri kapsamında karşılaştırılmasıdır.
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Tablo 1. Geleneksel tişört ile Eko tişört yıkama proseslerinin karşılaştırması
Ürün
Aşama

Geleneksel tişört
Kaynak tüketimi

Birim

Su

L

Enerji

MJ

Eko Tişört
Miktar

Kaynak tüketimi

Birim

11820

Su

L

1972.5

Enerji

MJ

760.26

Yumuşatma

Yıkama

Boyama

Kasarlama

Yardımcı Kimyasallar
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Miktar
4728

Yardımcı Kimyasallar

Yüzey aktif madde

kg

2.364

Yüzey aktif madde

kg

2.364

Asetik asit

kg

4.728

Asetik asit

kg

2.364

Tüylenme giderici

kg

0.709

Tüylenme giderici

kg

0.709

Yağ giderici

kg

1.182

Yağ giderici

kg

-

Stabilizatör

kg

1.182

Stabilizatör

kg

-

Buruşukluk giderici

kg

1.182

Buruşukluk giderici

kg

-

Sodyum tiyosülfat

kg

2.364

Sodyum tiyosülfat

kg

-

Kostik

kg

5.910

Kostik

kg

-

Hidrojen peroksit

kg

5.910

Hidrojen peroksit

kg

-

Ayırıcı

kg

2.364

Ayırıcı

kg

-

Atıksu

L

11531.15

Atıksu

L

4439.15

Kaynak tüketimi

Birim

Kaynak tüketimi

Birim

Su

L

Su

L

Enerji

MJ

Enerji

MJ

438.88

Miktar
2364
438.88

Yardımcı Kimyasallar

Miktar
2364

Yardımcı Kimyasallar

Tüylenme giderici

kg

2.364

Tüylenme giderici

kg

2.364

Buruşukluk giderici

kg

1.182

Buruşukluk giderici

kg

1.182

Tuz

kg

165.480

Tuz

kg

165.480

Soda

kg

47.280

Soda

kg

47.280

Reaktif Boya

kg

9.766

Reaktif Boya

kg

9.766

Atıksu

L

2364

Atıksu

L

2364

Kaynak tüketimi

Birim

Kaynak tüketimi

Birim

Su

L

18912

Su

L

11820

Enerji

MJ

2985.8

Enerji

MJ

1853.5

Miktar

Yardımcı Kimyasallar

Miktar

Yardımcı Kimyasallar

Asetik asit

kg

2.364

Asetik asit

kg

2.364

Sabun

kg

2.364

Organik Sabun

kg

2.364

Atıksu

L

18912

Atıksu

L

11820

Kaynak tüketimi

Birim

Kaynak tüketimi

Birim

Su

L

2.364

Su

L

2.364

Enerji

MJ

134.03

Enerji

MJ

134.03

Miktar

Yardımcı Kimyasallar

Miktar

Yardımcı Kimyasallar

Asetik asit

kg

2.364

Asetik asit

kg

2.364

Katyonik yumuşatıcı

kg

4.728

Katyonik yumuşatıcı

kg

4.728

Silikon

kg

2.364

Silikon

kg

2.364

Atıksu

L

2364

Atıksu

L

2364

Uygulama:
Proje, Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) metodu ile geleneksel ve ekolojik tişörtün tüm yaşam
döngüsü aşamalarının girdi ve çıktıların GaBi 4 YYD yazılım programına, EDIP 2003 metodu kullanılarak entegrasyonu sonucunda karşılaştırmalı olarak potansiyel çevresel etkilerinin hesaplanmasını
kapsamaktadır. Türkiye’de pamuk üretiminde organik tarım verimliliği çalışmanın odak noktalarından birini oluşturmaktadır. Temiz Üretim (TÜ) çalışması sonucunda “kısmı orta renk ve koyu renk
ürün grupları” için geliştirilen “yeşil boyama reçetesi” kapsamında yapılan deneysel analizler ile (a)
mevcut boyama reçetesinde kullanılan kimyasalların nitelik ve niceliği (b) Malzeme Güvenlik Bilgi
Formlarının değerlendirilmesi (c) kimyasalların çevresel performansının değerlendirilmesi, problemli
kimyasalların belirlenmesi ve alternatiflerinin seçimi ve (d) “yeşil boyama reçetesinin” çevresel performansının değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Bu uygulama, doğal kaynak tasarrufu (enerji ve su) sağlayarak ve kimyasal kullanımını azaltarak
üretim maliyetlerini azaltmıştır. ECO tişört uygulamasıyla, geleneksel tişört üretimi karşılaştırıldığında
maliyetlerde %25’lik bir azalma görülmektedir. ECO tişört uygulaması, firmanın ulusal ve uluslararsı
düzeyde pazar payını arttırmıştır. Sürdürülebilir kalkınma prensipleri ile üretilen ECO tişört ürünleri,
tüketiciler açısından farkındalık sağlayacaktır. Pamuk üretiminde kullanılan organik tarım üretimi çiftçi ve tüketici sağlığı açısından önem arz etmektedir. Organik ürün ve sürdürülebilir üretim teknikleri,
firmaya toplumsal açıdan olumlu bir imaj sağlayacaktır.
Geleneksel tişört ile eko-tişört tüm yaşam döngüsü açısından değerlendirildiğinde, eko-tişört, geleneksel yaşam döngüsüne göre, küresel ısınma potansiyelinde %15-17, asidifikasyon potansiyelinde %16-24, ötrifikasyon potansiyelinde %73-75.5, karasal ötrifikasyon potansiyelinde %23-34.5
azalma sağlanmıştır.
Üretim aşaması açısında Eco tişört için önerilen TÜ seçenekleri ile değerlendirildiğinde, uygulanan
TÜ yöntemiyle su kullanımında %40 tasarruf elde edildiği görülmüştür; bu tekstil endüstrisiaçısından
çok önemli bir gelişmedir. TÜ yöntemiyle sadece su değil, kimyasal tüketiminde de %8,5 azalma
gerçekleşmiştir. Enerji tüketimi de %39,5 azalarak temiz üretimin Eco-tişört üretimindeki katkıları
desteklenmiştir.
Çevresel ve ekonomik değerlendirme
Tablo 2. Girdi optimizasyonu için çevresel fizibilite sonuçları
Proces

Ara-proces

Kimyasal tüketimi

Enerji tüketimi

Su tüketimi

(kg/kg tekstil)

(MJ/kg tekstil)

(L/kg tekstil)

I

II

I

II

I

II

Hazırlama

Kasarlama

0.118

0.023

8.34

3.21

50

20

Renklendirme

Boyama

0.95

0.95

1.86

1.86

10

10

Yıkama

0.02

0.02

12.63

7.84

80

50

Finishing

Yumuşatma

0.04

0.04

0.57

0.57

10

10

Terbiye

Kurutma

-

-

1.80

1.80

-

-

1.128

1.033

25.20

15.28

150

90

Toplam
I : Geleneksel tişört, II:ECO tişört
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Tablo 3. Atıksu karakterizasyonu ve maliyet analizinin karşılaştırması
Atıksu kaynağı

Atıksu (m3)

COD (kg)

Toplam arıtma maliyeti (USD)

Geleneksel Tişört

35.46

46.06

10.64

ECO Tişört

21.276

38.74

8.08

Gelecek Planları:
Bu proje, Türkiyede birçok farklı endüstiriyel ürün grubu için YDD uygulamaları yapılabilmesi ve
sürdürülebilir üretim ve tüketim konularının gelişmesine olanak sağlayarak, firma imajının iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır. Pamuk için organik tarım uygulamaları ve Eko-tişört üretim prosesi için
geliştirilen “yeşil boyama reçetesi” firmaya uzun dönemde finansal fayda sağlayacaktır. Gerçekleştirilen çalışma, tekstil sektöründe yer alan diğer kuruluşlar için örnek bir çalışma teşkil etmekte olup,
önerilen TÜ seçeneklerinin düzgün bir mühendislik planlaması ile başka kuruluşlara uygulanması
mümkündür. Firma, eko tişört ürünleri ile ulusal/uluslarası pazar payını arttırmayı hedeflemektedir.
Alınan Dersler:
Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından bir tanesi, eko tişört üretiminin, geleneksel üretime göre
başarı sağlamasındaki en önemli etkinin sürüdürlebilir organik pamuk üretimine dayalı olduğunun
gösterilmesidir. Önerilen TÜ seçenekleri ve geleneksel tarım yerine geliştirilen organik tarım yöntemi
ile hammadde üretiminden kaynaklanan azot yükü azaltılmıştır. Organik pamuk üretimi yönteminin
tercih edilmesi firmanın çevresel performansının arttırmak için uygun olacaktır.
Kumaş yıkama prosesinde geliştirilen TÜ uygulaması ile, eko tişört üretim modelinde, geleneksel
üretim yöntemine göre hammadde, doğal kaynak ve kimyasal tüketiminde azalma sağlanmıştır. Geliştirilen “yeşil boyama reçetesi” seçilmiş olan tüm çevresel etki kategorilerinde azalma sağlamıştır.
Kimyasal kullanımının kaldırılmasının, enerji ve su tasarrufu sağlamasındaki en önemli etken ısının
düşürülmesi ve bir çok yıkama uygulamasının ortadan kaldırılmasıdır.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://sdcpc.boun.edu.tr/

Telefon:

+90 212 359 69 47
+90 212 886 76 62
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Doğal Arıtma Tesisleri ile Temiz Çevre Projesi
Bursa İl Özel İdaresi

Coğrafi Kapsam:

Bursa İlinin 560 Köyü,
560 Köyün 52’sinde proje tamamlanmıştır.

Uygulama Süresi:

Kasım/2004 - devam ediyor

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 695
Ürün ve hizmetler: Kamu Hizmeti. Bursa İl Özel İdaresi 5302 sayılı Yasa ile 04.03.2005 tarihinde
kurulmuştur.
Müşteriler: Köylerde yaşayan insanlar.
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Bursa İli, Marmara Bölgesi,Türkiye. Bursa il sınırları içinde
ve belediye sınırları dışında kalan yerlere hizmet veren bir kamu kuruluşudur.
Tehdit ve Fırsatlar:
Bursa İl Özel İdaresi’nin 2005 yılında kurulmasından önce, ilimizin su kaynaklarının köy kanalizasyon
suları ile kirletilmesi, ulusal ve uluslararası çok önemli bir problemdi.Bu projenin fırsatı; köy kanalizasyonlarından kaynaklanan evsel atıksuların oluşturduğu çevresel kirliliğin ve kötü kokunun bu
sistem ile çözümlenmesi olacaktır. Proje 2004 yılında hayata geçirildiğinde doğal arıtma sistemine
yeterince bilinmemesi nedeniyle güvenilmiyordu. Her yeni doğal arıtma sistemi ile bu güvensizlik
biraz daha kırılmış, alınan başarılı sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasıyla birlikte güvensizlik tamamen ortadan kaldırılmıştır. Şu anda, 52 atık su arıtma sisteminde, doğal arıtma sistemi kurulmuş
durumdadır.
Amaçlar:
Bu uygulamada, çevre ve insanlığın korunması ile dünya ekonomisinin gelişmesi ve özellikle ilimizin
sulak alanlarının ve köylerimizin atıksu sistemlerinin gelişmesi hedeflenmiştir.
Uygulama:
Konvansiyonel sistemler ile doğal atıksu arıtma sistemleri karşılaştırıldığında, doğal atıksu arıtma
sistemlerinin en iyi tarafı hiçbir işletme maliyetinin olmaması, ilk yatırım maliyetinin düşük olması ve
çalışana gerek olmamasıdır.
Projenin çıkış noktası, herkesin evrensel ve anayasal olarak sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama
hakkına sahip olmasıdır. Bu noktada çevre dostu atıksu teknolojileri ile kırsal yaşam şartlarının iyileştirilerek, kırsal yaşam alanlarının geliştirilmesi ve bütün ülke geneline yayIlması hedeflenmektedir.
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Bu hedeflere şu yollarla ulaşılacaktır:
• Arıtılan suların geri kazanılarak tarımsal sulama suyu olarak kullanılmasının sağlanması,
• Mevcut su kaynaklarında maruz kalınan kirliliğin önüne geçerek, elde edilen sulama suyunun
kalitesini arttırmak suretiyle köylünün tarımsal ekonomik gelişimine katkıda bulunulması,
• Tüm köylerde atık su arıtma tesislerinin kurularak doğal arıtma tesislerinin ülke çapına yayılması,
• Kamu sağlığı için köylerdeki atık su tehdidinin ortadan kaldırılması,
• Kırsal alanlarda yenilikçi ve sürdürülebilir çevre bilincinin geliştirilmesi.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Proje, köylerde atık suyun neden olduğu salgın hastalıkların ve kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, atık su problemlerinin çözümünün doğal arıtma yoluyla çözümünün ekonomik
katkısı olduğu da ortaya konmuştur. Proje, 2004 yılından itibaren Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarını
dikkate alarak gelişme sağlamış ve optimum sonuç odaklı alternatifleri geliştirmiştir.
Bursa İl Özel İdaresi köylerde 22 geleneksel, 52 doğal arıtma tesisini kullanıma koymuştur.
Doğal arıtma sistemi üzerine yayınlar çıkarılmış ve ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılmıştır.
Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından eğitimler düzenlenmiştir. Bunun yanında,
bilgi ve deneyimler 15 ildeki Özel İdareler ile paylaşılmıştır.
Eskikaraağaç köyünde 2004 yılı sonunda devreye alınan ilk doğal arıtma tesisinde 400 mg/lt BOİ5
ve 132 mg/lt AKM kirlilik yüküne sahip atıksuda, arıtma tesisi çıkışında 50 mg/lt BOİ5 ve 16 mg/lt
AKM çıkış suyu kalitesi elde edilmiştir.
Doğal arıtma tesislerinin analizinden elde edilen bu sonuçlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından uygulanan Tarımsal Sulama Su Kriterlerinin sağlandığını göstermektedir.
Tablo 4. Bursa Yapay Sulak Alan Sistemleri Ortalama Arıtma Verimi
Bursa

AB

Türkiye

PARAMETRE

Evsel
Atıksu
Ortalaması

Atıksu Deşarj
Standardı

Atıksu Deşarj
Standardı

Yapay Sulak Alan
Sistemleri Çıkış
Suyu Ortalaması

BOİ5 (mg/lt)

240

25

50-75

17

KOİ (mg/lt)

350

125

100-150

43

AKM (mg/lt)

200

35

150-200

24

pH

6-9

-

6-9

7,27

Gelecek Planları:
İlimiz genelinde 2004 yılından bu yana 560 köyün 52 tanesinde inşa edilen Yapay Sulak Alanlarla
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri ile köylerden kaynaklanan evsel nitelikli atıksuların arıtılması sorununa
ekonomik, doğa dostu, sıfır işletme maliyetine sahip, ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanmaktadır.
Sistem kendi kendini yenileyebilme kapasitesine sahip olduğundan, sürdürülebilir çevre şartlarına
olumlu katkı ve yabani hayat oluşturarak birçok canlı türüne yaşam alanı sağlamaktadır.
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Alınan Dersler:
İyi bir etüt ve fizibilite çalışması ile birlikte
akademik disiplinle hayata geçirilen çözüm
odaklı yaklaşımlar, sürdürülebilir çevre
ve kalkınma hedefleriyle bütünleşik proje
alternatifleri ortaya çıkarmıştır.
Kamuoyundan beklenen ilgi ve desteğin sağlanabilmesi için, şeffaf ve paylaşımcı proje yönetiminin gerekliliğini ortaya koymuştur.
Hizmet üreten ile hizmet alan tarafları, yaşanabilir çevrenin önem ve gerekliliği ortak noktasında buluşturmuştur.

İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.bursaozelidaresi.gov.tr/

Telefon:

+90 532 131 01 16
+90 532 350 57 25
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Mucit / İnovasyon Yarışması
Coca-Cola İçecek A.Ş.

Coğrafi Kapsam:

Türkiye

Uygulama Süresi:

01/2009 - devam ediyor

Kurumsal Profil:
Coca-Cola Sistemi’nde satış hacmine göre altıncı sırada yer alan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ), The
Coca-Cola Company (TCCC) markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir. CCİ Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak ve Suriye’de 9 bini aşan çalışanı ile faaliyet göstermektedir. CCİ ayrıca Tacikistan
pazarına ihracat yapmaktadır.
CCİ 20 fabrikası ile 360 milyona yaklaşan tüketici kitlesine geniş bir içecek portföyü sunmaktadır.
Markaları; Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Cappy, SenSun, Damla,
Damla Minera, Powerade ve Doğadan’dır.
Çalışan sayısı: 9,244 (toplam) 2,820 (Türkiye)
Tehdit ve Fırsatlar:
Doğal kaynakların giderek azalması ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri dünyamız için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve bu nedenle sürdürülebilir bir iş modelini zorunlu kılmaktadır. CCİ olarak bu iş
modelini kurmak için sürekli çalışıyor ve çalışanlarımızı yenilikçi ve çevreci projeler geliştirmeleri için
sürekli teşvik ediyoruz. CCİ’nin çevresel etkilerinin yönetilmesi konusunda üç ana odak noktasını
su yönetimi, sürdürülebilir ambalajlama, enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile mücadele alanları
oluşturmaktadır.
Mucit / Inovasyon Yarışması 2007 yılında önce Ankara CCİ fabrikasında bir öneri sistemi olarak
başlatıldı. Sonrasında sürekli iyileştirme, sürdürülebilirlik ve inovasyon kültürünün şirket bünyesinde
yayılması amacı ile yeniden yapılandırıldı ve bütün CCİ fabrikalarına yayıldı.

• • • • • • • • • 24

Amaçlar:
Çalışanlarda inovasyon kültürünü ve çevre bilincini yaymak,
Çalışanların katılımlarını sağlamak,
Yenilikçi çalışanların tanınması ve ödüllendirilmesi,
CCİ 2020 vizyon ve stratejileri çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma ve çevrenin korunmasına fayda
sağlamak.
2009 yılında ise tüm CCİ fabrikalarında uygulanmaya başlayan yarışmaya katılan projelerin merkezinde yaratıcılık, uygulanabilirlik, kazanç ve doğal kaynaklardan tasarruf bulunmaktadır. Mucit Yarışması ile teşvik ettiğimiz bu projeler, üretim süreçlerimizi daha verimli, daha az doğal kaynak kullanan
ve daha çevreci süreçler haline getirmektedir.
Uygulama:
Türkiye’de bulunan fabrikalarımızda çalışan hat operatörleri ve mühendisler tüm yıl boyunca geliştirdikleri inovasyon ve replikasyon projeleri ile “Mucit Yarışması”’na katılırlar. Öneri sisteminden farklı
olan yarışmanın en büyük özelliği sunulan projelerin tamamlanmış ve başarıya ulaşmış olma şartıdır.
Bu projeler CCİ’deki yeniliklerin en önemli kaynağıdır. Yıl sonunda her fabrika kendi bünyesinde
üretilen projelerden Mucit Yarışması›na aday gösterilecek projeleri seçer. Fabrika müdürleri, mühendisler ve çalışanlardan oluşan bir jüri heyeti yaratıcılık, yenilikçilik, değer yaratma, sürdürülebilirlik,
verimlilik ve şeffaflığı göz önünde bulundurarak en iyi projeleri belirlerler. Yarışmanın sonuçları her yıl
düzenlenen ve üst yönetimin katıldığı ödül töreninde açıklanarak en iyi uygulama önerilerini verenler
para ödülü ile ödüllendirilir.
2010 sonu itibariyle toplamda 325 proje bu veri tabanında kayıtlıdır. Veri tabanı sayesinde tüm CCİ
çalışanları iyi uygulamalara erişebilir, projelerden faydalanabilirler.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Mucit Yarışması projesi, ambalaj, su ve enerji kullanımımızı azaltma yoluyla karbon ve sudaki ayak
izimizi asgari seviyeye indirme hedeflerimize ulaşmada ve finansal tasarruf konularında önemli faydalar sağlamıştır. 2009 ve 2010 yılında sistemimizde üretilen 398 inovasyon ve replikasyon projesiyle toplamda; 10,5 milyon TL, 84 bin ton su (1000 evin 1 yıllık ortalama ihtiyacına denk), 1.632.000
kW enerji (590 evin 1 yıllık elektrik ihtiyacına denk) tasarrufu sağlanmıştır.
CCİ Türkiye küresel Coca-Cola sisteminde su ve enerji kullanım performansında lider konumdadır.
CCİ 2009-2011 arasında litre ürün başına enerji kullanımını %4,3; su kullanımını da %5,3 oranında
azaltmıştır.
Energi Tüketim (MJ/I)
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“PET şişe şişirme basıncını 35 bar’dan 17 bar’a düşüren” proje dünya genelinde tüm Coca-Cola
sisteminde en iyi uygulama olarak örnek gösterildi.
Çevre konusunda başlatılan inovatif ve proaktif projeler sayesinde CCİ, enerji ve su tüketimlerinde
sağlanan tasarruflarla gelecekte yayınlanması söz konusu olan çevrenin korunması ile ilgili
yönetmeliklerin (örneğin; Enerji ile Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Doğrulanması ve Raporlanması
Hakkında Yönetmelik, vb.) getireceği yükümlülükleri şimdiden hazırlıklı durumdadır.
Bu projenin ve sonuçlarının şirket portalı, websitesi, iç iletişim dergileri, posterler, e-posta, broşürler,
toplantılar vb. çeşitli iletişim araçları yardımı ile duyurulması sayesinde sürdürülebilirlik kültürünün
çalışanlarda pekiştirilmesinde olumlu etkileri olmuştur. Projenin iyi uygulama örneği olarak paydaşlarla paylaşımı sağlanmıştır. Örneğin “CCİ mucitleri çalışıyor, çevre kazanıyor” sloganı ile Türkiye
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri Pazaryeri etkinliğine katılım sağlanarak proje detayları ve
sonuçları anlatılmıştır.
Gelecek Planları:
2012 yılı hedefimiz uygulamanın fabrikalarda devam etmesini ve tedarik zinciri dışında kalan CCİ
Türkiye departmanlarında başlatılmasını sağlamaktır. Bu sistemin CCİ bünyesindeki diğer ülkelere
yayılımı mümkün olup gelecek yıllarda tüm CCİ ülkeleri ve sistemini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması düşünülmektedir. Projenin performans sonuçları, yıllık sürdürülebilirlik raporlarımız ve çeşitli
platformlar aracılığı ile paydaşlara iletilmeye devam edilecektir.
Alınan Dersler:
İşimizin uzun vadede sürdürülebilirliğini ve çevrenin korunmasını sağlamak için “Mucit Yarışması”
gibi proaktif ve yenilikçi projeleri teşvik etmemiz gereklidir. 2020 vizyonumuza ulaşmak ancak
sisteme çalışanlarımızın katılımı ile mümkün olabilir. Proje CCİ sürdürülebilirlik stratejilerimizle
uyumlu olarak çalışan gönüllüğünü teşvik etmiş, çalışanların aynı hedef için takım olarak çalışmaları
ve yardımlaşmaları konusunda örnek olmuştur. Çalışan fikirlerine değer verilmesi ve çalışanların
ödüllendirilmesi çalışanların katılımını artırmada ve inovasyon kültürünü oluşturmada en önemli
etkenlerdir. Sisteme yeni katılacak ülkeler ve birimler tarafından projenin CCİ’nin mevcut yönetim
sistemine entegre edilmesi, katılacakları proje sayısı ile ilgili hedefler belirleyerek, sistematik olarak
takip edilmesi, projenin performasının ölçülmesi, gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve çalışanlarla
etkin bir iletişimin sağlanmaya devam edilmesi planlanmaktadır. Gelecekte proje sayısında her yıl
artış sağlamayı garantilemek için proje sayıları merkezden takip edilecek ve proje ile ilgili etkinlik
ölçümü yapılarak sonuçları değerlendirilecektir.

İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.cci.com.tr/
http://www.cci.com.tr/UserFiles/pdf/2011/CCI_CSR_REPORT_2009-2010.pdf

Telefon:

+90 216 528 22 77
+90 532 301 40 63
+90 216 528 33 93
+90 555 344 56 56
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Sanayi, Yerel Yönetim ve Tüketici İşbirliği ile Türkiye’de
Sürdürülebilir bir Ambalaj Atıkları Yönetim Sisteminin
Oluşturulması - ÇEVKO Modeli
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO)

Proje Ortakları:

Yerel Yönetimler
Toplama/Ayrıma Firmaları
Piyasaya Sürenler

Coğrafi Kapsam:

Türkiye

Uygulama Süresi:

11/1991 - devam ediyor

Kurumsal Profil:
ÇEVKO Vakfı, 1991 yılında, lider sanayi firmaları tarafından kurulmuştur.
Türkiye’de ambalaj atıklarının sürdürülebilir bir sistem içinde toplanması ve geri kazanımının sağlanması için yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sanayi sorumluluğunun
yerine getirilmesi amacıyla hizmet vermektedir. Bu kapsamda, sözleşmeli toplama ve ayırma firmalarının sayısı 1,200’e ulaşmıştır.
2003 yılından itibaren “Packaging Recovery Organisation Europe” (Pro Europe) üyesi olup,
Türkiye’de Yeşil Nokta markasını temsil etmektedir.
Günümüz itibariyle ÇEVKO Vakfı’nda 26 kişi tam zamanlı çalışmaktadır.
Tehdit ve Fırsatlar:
Günümüzde, tüketimin ve ürün çeşitliliğinin artmasına paralel olarak, ambalajların miktarı da artış
göstermektedir. Uygun yöntemlerle ayrılarak toplanması durumunda geri kazanımı mümkün olan
ambalaj atıkları, çevreye atıldıklarında ya da çöpe karıştırılarak bertaraf edildiklerinde çevresel, ekonomik ve toplumsal zararlar ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle 1990’ların başından itibaren ülkemizde de tüketim sonrası oluşan ambalaj atıklarının
sürdürülebilir bir sistem içerisinde toplanarak geri kazanılmasına başlanmıştır.
Ambalaj atıklarının geri kazanımı, ikincil hammadde miktarının artmasını sağlarken, enerji, petrol,
değerli madenler gibi doğal zenginliklerin korunmasına katkı sağlamaktadır.
Ambalaj atıklarının ayrı bir sistem içerisinde yönetilmesi, yeni sektör ve iş imkanları oluşturmaktadır.
Amaçlar:
ÇEVKO Vakfı; “Türkiye’de çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak
amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini sanayinin öncülüğünde geliştirme” vizyonu ile
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hareket etmektedir. Bu kapsamda sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin geliştirilebilmesi için
belirlediği misyon ise aşağıda özetlenmiştir:
Paydaşlarının da katkısıyla atık yönetimi ile ilgili çağdaş yasal altyapının oluşturulmasına katkıda
bulunmak.
Yasal altyapı çerçevesinde toplama, ayırma ve geri dönüşüm uygulamalarının ülke geneline yayılması için yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.
Atık yönetimi konusunda yurtiçi ve yurtdışı uygulamalarını dikkate alarak bilgi birikimini sağlamak,
çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik tanıtım, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapmak, AR-GE
çalışmalarına katılmak, ilgili paydaşlara danışmanlık ve teknik destek vermek.
Uygulama:
ÇEVKO modelinin merkezinde ambalajlı ürün piyasaya süren ekonomik işletmeler, belediyeler ve
toplama/ayırma tesisleri yer almaktadır.
Ambalajlı ürün piyasaya sürenler ÇEVKO vasıtasıyla piyasaya sürdükleri atık miktarı ve yasal olarak
tutturmakla yükümlü oldukları geri kazanım hedefleri doğrultusunda sisteme finansal destek sağlamakta; belediyeler ve toplama/ayırma firmaları ise ambalaj atıklarının oluştukları yerlerde organik
atıklardan ayrı toplanması sürecini yürütmektedirler. ÇEVKO bu süreçte ayrıca tüketicilerin bilinçlendirilmesi için etkin iletişim sağlamaktadır.
1991 yılında başlayan bu süreç günümüzde artan bir yaygınlık ve verim ile devam etmektedir.
Sonuçlar/Kazanımlaı:
Oluşturulan geri kazanım sistemi ile yerel yönetimler ve lisanslı firmalar işbirliğinde, 2005’ten 2011
yılsonuna kadar geçen süreçte yaklaşık 2.500.000 ton ambalaj atığı toplanmıştır. Bu kapsamda
yaklaşık 12 milyon varilin üzerinde petrol tasarrufu sağlanmıştır. Bu miktar Türkiye’nin yıllık toplam
tüketimi olan 236 milyon varilin yaklaşık %5’ine karşılık gelmektedir.
2005’ten 2011 yılına kadar geri kazandırılan kağıt/karton ve benzeri ambalaj atıkları sayesinde 16.000.000’a yakın ağacın kesilmesi önlenmiştir. 2005-2011 arasında geri kazanılan yaklaşık
2.500.000 ton ambalaj atığı sayesinde sera gazı emisyonlarındaki azalmanın yaklaşık 3.000.000
ton CO2 eşdeğeri olduğu hesaplanmaktadır (Ref. UK WRAP, Environmental Benefits of Recycling
Report, 2006).
ÇEVKO, tüketicilerin ve sistem içerisinde yer alacak tüm paydaşların bilinçlendirilmesine önem
vermektedir. 1991’den 2004 sonuna kadar geçen yaklaşık 14 yıllık süreçte, ambalaj atıklarının
organik atıklardan ayrı olarak toplanması çalışmalarında 1.000.000 nüfusa ulaşılmış ve 100.000 ton
ambalaj atığı toplanmıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren yönetmelik sonrasında hızlanan çalışmalar
ile 2011 yılı sonunda Türkiye genelinde 25 ilde, 96 belediyede yaklaşık 14.000.000 kişi ÇEVKO Yerel yönetimler işbirliğinde, ambalaj atıklarının ayrı toplanması çalışmaları kapsamına alınmıştır.
Yeni iş olanakları ve kurumsal kazanımlar bakımından, ambalaj atıklarının toplanması, ayrılması ve
geri kazanımı konularında faaliyet gösteren kurum sayısı firmaların lisanslandırılmaya başlanması ile
2005 yılında 50 mertebesindeyken 2011 itibarı ile bu sayı 400’e yaklaşmıştır.
Gelecek Planları:
ÇEVKO Vakfı’nın, 1991 yılında bir belediyede başlattığı uygulama, 2011 yılı sonu itibarı ile Türkiye
genelinde 96 belediyeye ve toplamda 14.000.000’a yakın nüfusa ulaşmıştır.
ÇEVKO Vafkı’nın 2023 yılı hedefleri;
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Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve
geri kazanılması ile çalışmalarında 60.000.000 kişiye ulaşması;
Kurulan sistemin 60.000 üzerinde piyasaya süren
tarafından desteklenmesi ve serbest piyasa koşullarına, sürdürülebilirlik ve rekabet ilkelerine uygun olarak işlerliğini korunması,
Yılda 3.000.000 tonun üzerinde ambalaj atığının
geri kazanımı,
Atıkların belediyelerin himayesinde, kaynağında,
entegre atık yönetimi ilkelerine uygun olarak toplanması,
Toplanan atıkların kurulan lisanslı özel tesislerde
kalite, verimlilik ve ölçek ekonomisine uygun olarak ayrılması ve geri kazanımının sağlanmasıdır.
Alınan Dersler:
Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin kurulabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ancak ülke
gerçeklerine uygun, tarafların önerilerinin dikkate alındığı, Avrupa Birliği üyesi ülke uygulamaları
paralelinde hazırlanan bir mevzuat ile gerçekleştirilebilmektedir. ÇEVKO’nun 1991 – 2004 yılları
arasında yürüttüğü çalışma, söz konusu mevzuat
eksikliğinden ötürü belirli bir kapsamın ötesine
geçememiştir.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili
mevzuat açığının giderilmesinden sonra, tarafların katılımında ve geri kazanım uygulamalarının
sürekliliğinin sağlanmasında yaşanan sorunlar,
mevzuat hükümlerinin denetiminin istenilen düzeyde yapılamamasından kaynaklanmıştır.
Bu nedenle, ÇEVKO’nun yaptığı tüm çalışmalarda mevzuata uyum esas olmakla birlikte, ifade edilen eksiklerin giderilmesi amacı ile gerekli düzenlemelerin yapılması adına ilgili kanun yapıcılara öneriler getirilmektedir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.cevko.org.tr/

Telefon:

+90 216 428 78 90
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Konya Kapalı Havzasında Su Kaynaklarının Akılcı Kullanımı ve
İklim Değişikliğine Uyum
Doğal Hayatı Koruma Vakfı

Proje Ortakları:

Eti-Burçak (ulusal düzeyde faaliyet gösteren bir bisküvi markası)

Coğrafi Kapsam:

Konya Kapalı Havzası

Uygulama Süresi:

03/2008 - devam ediyor

Kurumsal Profili:
Çalışan sayısı: 36
Ürün ve hizmetler: WWF-Türkiye, yaşayan bir gezegen için çözümler üreten WWF’in, Türkiye
genelinde faaliyet gösteren ulusal organizasyonu, Türkiye temsilcisidir. WWF-Türkiye, faaliyetlerini
stratejik planında belirtildiği üzere ‘ülkemizin doğasının korunması’, ‘iklim değişikliğiyle mücadele’ ve
‘yaşam tarzımızın değişmesi’ şeklinde üç ana başlık altında ele alır.
Müşteriler/Faydalanıcılar: WWF-Türkiye, yürüttüğü işler kapsamında bir konunun tüm taraflarıyla
çalışmaya özen gösterir ve tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve aynı zamanda yerel paydaşların arasındaki diyalogun geliştirilmesinde kolaylaştırıcılık rolü üstlenir.
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: WWF-Türkiye›nin öncelikli alanları Konya Kapalı Havzası,
Büyük Menderes Havzası, Eğirdir Gölü, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Alanı, Küre Dağları ve
Doğu Karadeniz Bölgesi›dir.
Tehdit ve Fırsatlar:
Konya Kapalı Havzası, özellikle sulak alanları, geniş bozkırları ve zengin biyoçeşitliliği ile Türkiye ve
küresel doğa koruma için oldukça önemlidir. Havza, WWF’in dünya çapında belirlediği 200 önemli
ekolojik bölgeden biridir. Havzada, 15 Önemli Kuş Alanı, 6 Önemli Bitki Alanı ve 2 Ramsar Alanı
bulunmaktadır.
Tarımda aşırı su kullanımı ve iklim değişikliği Havza’daki başlıca tehditlerdir. Su kaynaklarının %88’i
tarımda kullanılmakta olup bu suyun %61’i yeraltı sularından sağlanmaktadır. Ayrıca, mevcut 97.000
kuyunun 64.000’i ruhsatsızdır.
Amaçlar:
WWF-Türkiye ve Eti Burçak işbirliğinin amacı, havzadaki su kaynaklarının korunması ve su kaynaklarının tarımda akılcı kullanımının sağlanmasıdır. Bir yandan modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını, diğer yandan da iklim değişikliğinin havzadaki etkilerinin ortaya çıkarılmasını ve bu etkileri
azaltıcı özgün adımların tanımlanmasını amaçlamaktadır.
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Sürdürülebilir olmayan su kullanımı ve uygulamalarının etkilerinin tersine çevrilmesi ve iklim değişikliğine uyum konusunda yerel paydaşların bir adım daha ileriye taşınmasında, bu uygulama kritik
rol oynamaktadır. Proje, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve çiftçilerin refahının artırılması ile
yoksullukla mücadele açısından Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlamaktadır.
Uygulama:
2008 - Konya Kapalı Havzası’nda Modern Sulama Tekniklerinin Desteklenmesi: Dört modern sulama pilot projesi gerçekleştirildi ve Çumra ve Beyşehir’de çiftçi eğitimleri yapıldı.
2009 - Türkiye’nin Yarınları Projesi: İklim değişikliğinin kısa, orta ve uzun vadede Konya Kapalı
Havzası’nın su varlığı üzerindeki beklenilen etkilerinin ortaya çıkarılması için bir araştırma
gerçekleştirildi. Türkiye ve Konya Kapalı Havzası için 2015, 2030 ve 2050 yıllarına ilişkin bir iklim
değişikliği modellemesi yapıldı. Tarımda su kullanımı ve ürün deseni konusunda dört farklı senaryo
üretildi.
2010 - Türkiye›nin Geleceği için İklim Değişikliğine Uyum Projesi: İklim değişikliği modellemesinin
sonuçlarının aktarılması için Konya Kapalı Havzası’nın beş farklı bölgesinde tır aracılığıyla bir tanıtım
gezisi düzenlendi.
2011 - Türkiye’nin Geleceği için İklim Değişikliğine Uyum Projesi - Pilot projeler ve eğitimler:
İklim değişikliği modellemesinin somutlaştırılması için 17,5 hektarlık bir alanda modern sulama
sistemlerinin ve kuraklığa dayanıklı ürün üretiminin gösterildiği dört pilot uygulama gerçekleştirildi.
Pilot projeler, aynı zamanda çiftçi eğitimleri ile desteklendi.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Gerçekleştirilen uygulamalarla, suyun kısıtlı bir kaynak olduğu, tarımda suyun aşırı ve yanlış kullanımı
ve bunun gelecekte yaratacağı tehditler konusunda farkındalık yaratılmıştır. WWF-Türkiye’nin çalışmaları bölgede suyun algılanma şeklini, kullanımını ve yönetimini değiştirmiş ve su ile tarım arasındaki ilişkinin, oluşturulan politikaların bileşenlerinden biri haline geldiği gözlemlenmiştir.
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Damla sulama yönteminin kullanılması ile çiftçilerin verimliliklerini %28 artırabilecekleri ve aynı zamanda enerji ve gübre maliyetlerini azaltabilecekleri ortaya kondu.
Ziraat Bankası, modern sulama teknikleri için 2007 ila 2011 arasında 185 milyon TL kredi verdi.
2007’de 21 milyon TL olan kredi miktarı, izleyen yıllarda 50 milyon TL’ye ulaştı. Bu tutar 40.000
hektar arazide damla sulama uygulamasının yapılması için yeterlidir.
TURKSTAT verilerine göre 2006’da 416 olan damla sulama sistemi sayısı 2010’da 8.212’ye çıktı.
Havzaya yönelik teşviklerin planlanmasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; su kaynakları,
iklim değişikliği, yağış miktarları ve iklim değişikliği verilerini dikkate aldı.
2008-2011 yılları arasında 3.500 çiftçi su kaynaklarının akılcı kullanımı ve iklim değişikliğine uyum
konularında eğitimlere katıldı.
Pilot projeler aracılığıyla suda %47, enerjide ise %58 tasarruf sağlandığı ortaya koyuldu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Havzaya, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı
önceliği verdi ve doğal kaynakların korunması için çiftçilere ek destekler sağladı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Konya Kapalı Havzası için bir Faaliyet Planı hazırlayarak doğal kaynakların kullanılması ve kirliliğin azaltılması için atılacak adımları tanımladı.
Gelecek Planları:
WWF-Türkiye, yerel paydaşlarla işbirliği yaparak bölgedeki temel sorunları araştırmaya devam ettiği
gibi, mevcut sorunlara uygun çözümler üretmek üzere yeni projeler geliştirmeyi de sürdürmektedir.
2012 projesinde gerçekleştirilecek faaliyetler; modern sulama sistemlerinin avantajları konusunda
kapasite oluşturmak, maliyetleri karşılayacak finansal araçlar geliştirmek ve değişik ürün tipleri için
bu tekniklerin nasıl kullanılacağına dair teknik detayların belirlenmesine yönelik gereksinimlere uygun
olarak düzenlenmektedir.
Bunun yanında, bu etkinlikler politika ve lobi faaliyetleriyle de desteklenmektedir. Bu açıdan WWFTürkiye, tüm piyasayı değiştirebilecek piyasa dönüşümü kavramı üzerinde yoğunlaşmayı ve politika
oluşturma işlemlerine su ayak izi kavramını sokmayı öngörmektedir.
Alınan Dersler:
Konya Kapalı Havzası’ndaki deneyim bizlere, tarıma yönelik projelerde değişimin ortaya çıkması için
zamana gereksinim duyulduğunu gösterdi. Uygulayacakları teknoloji ve üretim şekli konusunda son
kararı verecek olanlar çiftçilerdir; yenilikleri alanda deneyerek öğrenirler ve birbirlerinden etkilenirler.
Bu nedenle, çiftçiler arasında bir değişikliği hayata geçirmenin en etkin araçları pilot projelerdir.
Bu uygulamadan alınan diğer önemli bir ders ise, yöresel paydaşlarla işbirliği oluşturmanın gerekliliği ve bu işbirliğinde yer almanın çok ciddiye alınması zorunluluğudur. İlgi grupları ile temas halinde
olmak, onların gereksinim ve sorunlarını tanımlamak, yöresel gereksinimlere ilişkin özgün çözümler
geliştirmek ve bu uygulamaların tekrarlanabileceği platformlar oluşturmak kritik başarı unsurlarıdır.
Ayrıca, yöresel ve ulusal politika belirleyiciler ve karar vericilerle iletişim kurulabilmesi ve yöresel ve
ulusal paydaşlar arasında bir köprü işlevi görülmesi gerekmektedir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.wwf.org.tr/
http://www.iklimeuyumseferberligi.org/

Telefon:

+90 312 310 33 03
+90 212 528 20 30
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Atık Isı Geri Kazanım Projesi
VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş.

Coğrafi Kapsam:

Önce Türkiye, daha sonra Almanya

Uygulama Süresi:

12/2009 - 03/2010

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 1,500
Ürün ve hizmetler: Seramik ve porselen karo üretimi, markalar: VitrA, Engers ve Vileroy&Boch
Müşteriler: Mimarlar, Son Kullanıcılar, Proje Sahipleri, Toptancılar
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Ağırlıklı olarak Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine satış yapılmaktadır
Tehdit ve Fırsatlar:
Seramik karolar yeterli teknik dayanıma erişebilmeleri için 1000°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda fırınlanırlar. Ancak her fırın çıkışında bu karoların soğutulması gerekir. Geleneksel yöntemlerde bu
soğutma işlemi dış ortamdan alınan taze hava ile yapılmakta ve işlem sonunda 200°C sıcaklığa ulaşan bu hava bacalardan dışarı atılmaktadır. Bu süreçte dışarı atılan hava oldukça önemli miktarda
enerji içermektedir ve VitrA bu enerjiyi üretim süreçlerine geri kazandırmak için büyük bir potansiyel
gördüğünden konu üzerine çalışmalar yapmaya karar vermiştir.
Amaçlar:
VitrA fırın bacalarından atılan sıcak havanın bir boru sistemiyle toplanarak sprey kurutuculara yönlendirilmesi amacını taşıyan bir proje geliştirmiştir. Sıvı haldeki seramik çamurunu kurutmak ve toz
haline getirmek amacıyla kullanılan sprey kurutucular 500°C’ye varan sıcaklıklara ulaşmaktadırlar.
VitrA’nın doğal gaz tüketiminin %43’ü ise yine bu sprey kurutucularda gerçekleşmektedir. Proje kapsamında dört fırından dışarı atılan sıcak havanın borulama sistemi yardımıyla toplanarak iki
büyük sprey kurutucuda kullanılması hedeflenmiştir. Böylelikle kuruluş önemli miktarlarda enerji
tasarrufu sağlayacaktır.
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Uygulama:
Atık Isı Geri Kazanım Sistemi Autodesk Inventor yazılımı kullanılarak VitrA bünyesinde tasarlanmıştır.
Sistemin mühendislik hesaplamaları ve optimizasyonu altı ay sürmüş ve sistem için gereken özel
parçaların üretimi yerel tedarikçiler tarafından sağlanmıştır. Bu parçaların geliştirilmesi ve üretimi iki
ay sürmüş, bu süre zarfında proje takımı sistemi kontrol edecek yazılımı geliştirmiştir.
Sistemin montajı sırasında üretim devam etmekte olduğundan proje ekibi için zorlayıcı bir unsur olmuş, ancak ekip bir ay içerisinde sistemin montajı tamamlama başarısını göstermiştir. Dört fırından
atılan sıcak hava iki sprey kurutucuya bağlanarak %14 daha az enerji kullanımı sağlanmıştır.
Sonuçlar/Kazanımlar:
VitrA Karo’nun 2010 yılında yaptığı bir çalışmaya göre kuruluşun enerji verimliliği konusunda odaklanması gereken iki ana başlığın toplam doğal gaz tüketiminin %46’sını oluşturan fırınlar ve %43’ünü
oluşturan sprey kurutucular olduğu belirlenmiştir. Atık Isı Geri Kazanım Projesi de bu iki ana başlığa
ithafen geliştirilmiş ve bu sprey kurutucuların enerji tüketimleri %14 azaltılarak yıllık 300.000 Euro’ya
eşdeğer tasarruf sağlanmıştır.
Türkiye’nin bütçe açığına neden olan en önemli başlıklardan biri de ithal enerjiye ödenen yüksek
faturalardır. VitrA Karo Türkiye Seramik Sektörü’nde bir ilke önderlik ederek sektördeki diğer kuruluşlara örnek olmuş ve sektördeki enerji verimliliğine yönelik projelerin artmasını sağlamıştır. Enerji
verimliliği konusuna yönelik artan ilgi neticesinde bu alanda hizmet sunan kuruluşların sayısı ve iş
hacmi artacak ve böylelikle istihdam yaratılmasına katkı sağlanacaktır.
Atık Isı Geri Kazanım Projesi sonucunda kuruluşun yıllık doğal gaz tüketimi 1.484.000 m³ azalmış ve
dolayısıyla çevreye atılan karbon miktarında da 3.000 ton azalma sağlanmıştır.
Gelecek Planları:
Atık Isı Geri Kazanım Projesi’nin başarısı VitrA Karo’yu benzer uygulamaları yurtdışındaki tesislerinde de uygulama konusunda motive etmiş ve ilk olarak 2010 yılı sonunda Almanya Neuwied’deki
ENGERS üretim tesislerinde benzer bir proje 150.000 Euro yatırım bedeliyle hayata geçirilmiştir.
2011 yılında ise 700.000 Euro yatırımla Villeroy & Boch’un Merzig/Almanya’da bulunan tesisinde
benzer bir proje devreye alınmıştır.
VitrA Karo önümüzdeki dönemde de yurtiçi ve yurtdışındaki üretim tesislerindeki enerji verimliliğine
odaklanarak sürdürülebilir kalkınma alanındaki hedeflerini gerçekleştirecektir.
Alınan Dersler:
Atık Isı Geri Kazanım Projesi birçok geleneksel üretim sürecinin enerji kazanımı açısından büyük
potansiyel taşıdığını kanıtlamıştır. Bu alandaki fırsatları kazanca çevirmek için İnovasyon en önemli
araçlardan biri olarak öne çıkmakta ve projenin başarısı ise kararlı bir şekilde odaklanmaya bağlı
olmaktadır.
Projenin başarılı sonuçları VitrA Karo çalışanlarını oldukça motive etmiş ve enerji verimliliği konusundaki en iyi uygulamaları geliştirerek sektörüne önderlik etmek konusunda VitrA’ya önemli bir
sorumluluk yüklemiştir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.vitra.com.tr/

Telefon:

+90 228 314 04 22 / 7137
+90 216 58146 00 / 1144
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Enerji Verimliliği Politikaları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Proje Ortakları:

İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Türk Standartları
Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk
iye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları ve Türkiye
Belediyeler Birliği

Coğrafi Kapsam:

Ülke çapında

Uygulama Süresi:

Devam ediyor

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 338
Ürün ve hizmetler: Öncelikle hidrolik, rüzgar, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir
enerji kaynakları ve ülkenin tüm enerji kaynaklarını belirlemek ve değerlendirmeye yönelik ölçümler
yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
alanındaki çalışmaları izlemek ve değerlendirmek. Enerji verimliliği hizmetlerini, belirli niteliklere
sahip üniversitelere, elektrik mühendisleri odasına, makina mühendisleri odasına ve Enerji Verimliliği
Danışmanlık Şirketlerine (EVD) yetki belgesi verilmek suretiyle ülke sathına yaygınlaştırmak.
Müşteriler: Endüstriyel işletmeler, hizmet sektörü, Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri ve elektrik
üretim şirketleri.
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Ülke çapında
Tehdit ve Fırsatlar:
Sonuç odaklı ve somut hedefli politikalara ulaşmak için kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum
örgütleri işbirliği çerçevesinde katılımcı yaklaşımla hareket etmek önemlidir.
Enerji verimliliği konusunda farkındalık eksikliğinin aşılması.
Kamu kurumları önündeki bürokratik engel korkusu ortadan kaldırılması.
Amaçlar:
Enerji verimliliğine ait yapılacak tüm çalışmaların nihai çıktısı olarak 2023 yılında Türkiye’nin GSYİH
başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğunun) 2011 yılı değerine göre en az %20 azaltılması
hedeflenmiştir.
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Uygulama:
Enerji yönetimi programı çerçevesinde 20
Organize sanayi bölgesinde 500’den fazla
sanayi kuruluşunda ve 650’den fazla binada enerji yöneticisi tayin edilmiş ve enerji
yönetimi çalışmaları başlatılmıştır. 2009 ve
2010 yıllarında Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanan toplam
32 projeye destek verilmiş, 643.213,70 TL
destek ödemesi yapılmış vebu projelerden
13’ü tamamlanmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında, 22 endüstriyel işletme ile gönüllü anlaşma imzalanmıştır. Enerji yöneticisi sertifikası için düzenlenen kurslarda yaklaşık
4.900 kişi eğitilmiş ve 4.500’ün üzerinde kişi enerji yöneticisi olarak sertifikalandırılmıştır.
Minimum enerji verimliliği gereksinimleri ile ilgili olarak 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda listelenen ürünler tanıtılmıştır. Merkezi ısıtma sistemlerinde iç hava sıcaklığı kontrol sistemleri kurulmaya
ve kullanılan ısıya göre gider dağılımı yapılmasına başlanmıştır.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Enerji verimliliği politika ve programlar için izleme ve değerlendirme altyapısı henüz tamamlanmamış
olmasına rağmen bu politikaların beklenen sonuçları aşağıdaki gibidir;
Bilindiği üzere Türkiye enerji ithal eden bir ülkedir ve birincil enerji talebinin % 70’ini ithal etmektedir.
2010 yılında enerji ithalatına yaklaşık 40 milyar $ ödeme yapmıştır. Bu politikalar bir taraftan hükümet bütçesine ve enerji güvenliğine önemli ölçüde fayda sağlayacak bir yandan da tüketici için enerji
maliyetlerini azaltacaktır. Buna ek olarak, artan enerji yatırımları ile sektörlere göre Türk ekonomisine %15-30 arasında enerji tasarrufu kazandırılacak ve özellikle enerji yoğun sektörlerde üretim ve
rekabet gücü sektörel bazda artacaktır. Enerji verimliliği politikaları Türk KOBİ’lerinin gelişmesini de
destekleyecektir. 2000-2009 yılları arasında 25,4 Milyon TEP enerji tasarrufu yapıldığı tahmin edilmektedir. Buna ek olarak 2010 yılında 2000 yılına göre birincil enerji yoğunluğu % 10 azaltılmıştır.
AB ülkelerinde 2020 hedeflerine ulaşmak için 2 milyon istihdamın gerekli olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de enerji verimliliği projeleriyle yeni iş alanları yaratılması ve enerji yöneticileri gibi hizmet
ve uygulama istihdamının artırılması, EVD’lerle üretim ve enerji verimli malzeme kullanımının artırılması beklenmektedir. Enerji verimliliği sağlık alanında ve toplu taşıma araçlarında konfor ve güvenliğin artırılması gibi çeşitli alanlarda da katkı sağlayacaktır.
Türkiye iklim değişikliği sürecindedir ve enerji verimliliği politikalarının enerji kaynaklarının ve CO2 ve
sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yönetimine önemli katkısı olacaktır.

• • • • • • • • • 36

Gelecek Planları:
Enerji Verimliliği Politikalarının uygulamalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ile 2023 yılında
Türkiye’nin GSMH başına tüketilen enerji miktarının (enerji yoğunluğu) 2011 yılı değerine göre en az
%20 azaltılması hedeflenmektedir.
Alınan Dersler:
Türkiye’de Enerji Verimliliği Politikaları çoğunlukla gelişmekte olan enerji verimliliği hizmetleri pazarı
ve enerji verimliliği hizmet şirketlerine (EVD), bilinçlendirmeyi artırmaya ve sektörlere teknik ve mali
destek verilmesine, enerji verimliliği uygulamalarının yönetimi ve kontrolüne ve ilgili ulusal ve uluslararası kuruluş ve paydaşlarla yakın işbirliği kurulmasını sağlamaya dayanır.
Şimdiye kadar ulusal ve uluslararası düzeyde birçok bilinçlendirme faaliyeti ve eğitim programları
düzenlenmiş, sanayide başarılı enerji verimliliği projelerine finansal destek verilmiş ve belli sayıda EVD
şirketine yetki verilmiştir. Yine de proje uygulamaları yeterli olmamış, bu nedenle teşvik sınırlarndsı
yönetmelikte değişiklik yapılarak iki katına çıkarılmıştır. EVD şirketleri şu anda piyasada yeteri kadar
kendilerini gösterememişlerdir. Bu yüzden EVD’lerin gelişimini kolaylaştırmak için bazı uluslararası
projeler ve ilgili düzenlemelerde değişiklikler yapılmıştır. Diğer taraftan, idari ve kurumsal altyapının
eksikliğinden dolayı Enerji Verimliliği Kanunu ve onun ikincil mevzuatı iyi uygulanamamıştır.
Bu problemleri çözmek için Enerji Verimliliği Strateji Belgesi hazırlanmış ve 25 Şubat 2012’de Yüksek
Planlama Konseyinin onayı ile yürürlüğe konulmuştur. Enerji Verimliliği Strateji Belgesinin yürürlüğe
girdiği 25 Şubat 2012 tarihinden itibaren Enerji Verimliliği Aksiyon Planı hazırlıklarına ve paydaşlar
arasında yakın işbirliği sağlanması ve milli hedeflere ulaşmak için de yasal altyapının geliştirilmesine
devam edilmektedir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.eie.gov.tr/
http://enver.eie.gov.tr/ENVER.portal/

Telefon:

+90 312 295 50 00
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Çevre Yönetim Sistemi, Çevre Performans Endeksi ve
Sürdürülebilirlik Faaliyetleri
Ereğli Demir Çelik

Coğrafi Kapsam:

Zonguldak –Ereğli Üretim Tesisleri

Uygulama Süresi:

2004 -2012

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 6,704
Ürün ve hizmetler: Demir ve Çelik Üretimi
Müşteriler: Otomobil, Beyaz Eşya, İnşaat vb. Sektörleri
Tehdit ve Fırsatlar:
Erdemir’in kuruluşundan itibaren, su, hava ve toprak kalitesinin korunması için geri kazanım ve
arıtma tesisi inşa edilmiştir. Yatırımlarla başlayan çevre koruma anlayışına sistematik bir yapı kazandırmak amacıyla, 1999 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin kurulması planlanmış olup,
2004 yılında Belge alınmıştır. Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları kapsamında, ISO 14001 Çevre
Yönetim Sistemi kurulurken, daha yüksek performans için Çevre Yönetimi Süreci (ÇYS) tanımlanmıştır. Süreç çevresel analiz ile başlamakta olup, uygulama ve uygulama başarısı Süreç Yönetim
Ekibi tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
Amaçlar:
Çevre Yönetim Süreci; sürekli gelişim ve iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bütün çevresel çalışmalar,
yatırım veya donanımın fizibilite raporlarının hazırlanması ile başlamakta, tesis ve donanımın
mevzuatlarla uyumlu bir biçimde elden çıkarılması ile sonlanmaktadır.Sürecin başlıca görevleri yasal
mevzuatlar ile uyumun sağlanması ve çevre dostu teknolojilerin kullanımının sağlanması, doğal kaynakların ve geri dönüşümün etkili ve verimli kullanılması, üretim sırasında oluşan olumsuz çevresel
etkilerin azaltılması ve atıkların geri dönüşüme teşvik edilmesinin sağlanması, yeni yatırımların ve
üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi ve sürekli gelişimin sağlanmasıdır.
Çevre Performans Endeksi bu sürecin en temel göstergesini oluşturmaktadır. Çevreye verilen
etkilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesine odaklanmıştır. Süreç ekibide bu sayede kontrollü olarak
bu değerleri izleyip takip edebilmektedir. Bu endeksin ana hedefi çevreye olan etkilerin takip
edilmesinde sürekliliğin sağlanmasıdır. Hava, su ve toprağa olan etkilerin sonuçlarını ve izlenebilirliğini
göstermektir. Bu sayede Erdemir’in üretim faaliyetlerinin çevresel etkileri en aza indirilir ve daha yüksek bir çevresel performansa ulaşılması sağlanır.
Uygulama:
Süreç Yönetim Ekibinin üyeleri farklı bölümlerinden oluşmaktadır. Üyelerin sürecin uygulanmasında
ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin karar verilmesinde önemli rolleri vardır.
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Grafik 2. Çevre Performans Endeksi
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Erdemir Çevre Performans Endeksi, tek bir sayısal değerle geçmişteki performansın ve mevcut
çevre performansının karşılaştırıldığı bir iç yönetim sürecidir. Amaç ve hedeflerin tanımlanması ve
gerçekleşmesi için performans göstergelerinin doğru ve net bir biçimde tanımlanması en önemli
bölümünü oluşturmaktadır.
Tanımlanan göstergeler yönetim sistemleri, operasyonel parametreler, çevresel alan ve CO2 emisyonları dahil olmak üzere tüm süreçleri, etkinlikleri kapsamaktadır.
Tablo 5. Çevre Performans Endeksi Göstergeleri, Alt-göstergeler
Erdemir Çevre Performans Endeksi
Toplam Etki
Oranı
CO2

Kriter
CO2 Emisyonu

10 %

Gaz

İşletme
Parametreleri

50 %

60 %
Sıvı

30 %

Katı

Yönetim
Sistemi

Etki Oranı

20 %

ISO 10001
30 %
Çevre Yönetim Sistemi

NO

28%

Toz

31%

SO2

31%

Atmsofer Havası Ölçümlerinin
Uygunluğu

10%

KOİ

32%

AKM

16%

Yağ ve Gres

32%

Fenol

58%

Siyanür

5%

Servis Suyu Kullanım Miktarı

10%

Katı Atık Geri Kazanımı

30%

Tehlikeli Atık Geri Kazanımı

60%

Minör Atık Geri Kazanımı

10%

Hedefler

30%

İyileştirme Faaliyetleri

30%

Mevzuata Uyum

39%

İç Tetkik

20%

Çevre Kazası Sayısı

5%

Eğitim

6%

Çevre Performans Endeksi üç ana gösterge ve alt göstergelerinin etki oranlarına göre hesaplanmaktadır. Tüm değerlerin toplamı ile gösterge oranlarının sonuçları çarpılarak tek bir sayısal değer
elde edilmektedir.
Sürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulamaları • 39

Tablo 6. Çevre Performans Endeksi Etki Oranları

ENDEKS GÖSTERGELERİ

PERFORMANS DEĞERLENDERMEDE
KULLANILAN KRİTERLERİN
SEÇİLMESİNDEKİ AMAÇ

ÖLÇME VE HESAPLAMA
YÖNETİMİ

Çevre Durum
Föstergesi

CO2 Emisyonlarının İzlenmesi

Erdemir Tarafından Geliştirilen CO2
Hesaplama Yöntemi

CO2
NO
Toz
Gaz

Alıcı Ortama Verilen Emisyonların
Azaltılması

SO2
Atmsofer Havası
Ölçümlerinin
Uygunluğu
KOL
AKM
Yağ ve Gres

İşletme
Parametreleri

Sıvı

Deşarj Edilen Aıtksu Yükünün İzlenmesi
ve Azaltılması

Fenol

Çevre Laboratuarı Analizleri ve
Atıkların Sınıflandırılarak, Toplanması
ve Tartımı

Siyanür
Servis Suyu Kullanım
Miktarı
Katı Atık Geri
Kazanımı
Katı

Tehlikeli Atık Geri
Kazanımı
Minör Atık Geri
Kazanımı

Yönetim
Sistemi
Parametreleri

Çevre
Hedefleri

Yatırım
Projelerinin
Gerçekleşme
Oranı

İyileştirme
Faaliyetleri

İyileştirme
Faaliyetlerinin
Gerçekleşme
Oranı

Mevzuata
Uyum

İzin ve Lisans

İç Tetkik

ISO 14001
Çevre
Yönetimi
Standardına
Uygunluk
Oranı

Doğal Kaynak Tüketiminin İzlenmesi ve
Tasarruf Sağlanması
* Katı atık geri kazanım oranınn
arttırılması ve atıkların birikmesinden
kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi
* Doğal Kaynak Tüketiminin İzlenmesi ve
Tasarruf Sağlanması

* Sürdürülebilir Gelişmenin Sağlanması ve
Çevresel Performansın Arttırılması

* Mevzuata Uyum Analizi

Denetim, Tetkikler ve Çevre Yönetimi
Süreci Gözden Geçirme Toplantıları

* Sürdürülebilir Gelişmenin Sağlanması ve
Çevresel Performansın Arttırılması

Çevre Kazası Sayısı

Cevre Kazalarına Karşı Önlem Alınması
ve Tekrarların Önlenmesi

Eğitim

Çalışan ve Toplum Çevre Bilincinin
Arttırılması

Sonuçlar/Kazanımlar:
Erdemir Çevre Performans Endeksine göre yeni yatırımlar ve iyileştirmeler belirlenmektedir. Bu sayede atıkların geri kazanım oranlarının arttırılması, atıkların azaltılması ve doğal kaynakların korunması sağlanmaktadır. Performans göstergeleri Süreç Ekibi tarafından yapılan toplantılar ile gözden
geçirilir ve gerekli görüldüğünde iyileştirme çalışmaları başlatılır. Endeks kapsamında yürütülen izleme ve değerlendirme göstergeleri, yeni yatırımlar için Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarına
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veri sağlamaktadır. Böylelikle de çevrede oluşabilecek olumsuz etkilerin tanımlanması ve önlemlerin
alınması sağlanmaktadır.
Çelik sektöründe oluşan katı atıkların geri kazanımı hammadde kullanımlarından tasarruf sağladığı
üzere, doğal kaynakların korunması açısından bakıldığında sürdürülebilirlik kavramının en önemli
adımlarından birini oluşturmaktadır. Doğal kaynak tasarrufunun ve atıkların geri kazanım oranlarını
arttıran pilot Briketleme Tesisi 2010 yılında inşa edilmiştir. Tesiste, demir ve karbon içerikli katı atıklar briketlenerek, Çelikhane prosesinde hammadde olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda manyetik
seperasyon sistemi ile Fe içerikli malzemelerin geri dönüşüm çalışmaları sürdürülmektedir. Tehlikesiz atık kapsamında yer alan Çelikhane cüruflarının asfalt malzemesi olarak kullanımı için TÜBİTAK
ile birlikte çalışılmış olup, Karayolları Genel Müdürlüğünden karayollarında dolgu malzemesi olarak
kullanılabileceğine dair görüş alınmıştır.
Yine endeks kapsamında sürekli olarak izlenen atık su ve emisyon parametrelerinin azaltılması için
yapılan çalışmalarda mevcut en iyi tekniklerin uygulanması sağlanmaktadır. Bu bağlamda 2011
yılında iki ana yatırım gerçekleştirilmiştir. Sinter Fabrikası Atık Gaz Sistemi için tasarlanmış elektrostatik filtre ve Kok Fabrikası Amonyak Sıyırma Sistemi kurulmuştur. İklim değişikliği ile ilgili tüm
ulusal ve uluslararası gelişmeler, Erdemir CO2 miktarları, enerji verimliliğinden azaltımı sağlanan C
miktarları da süreç kapsamında ele alınmaktadır. Erdemir’de kullanılan tüm yakıt ve C içeriği olan
hammaddeler dikkate alınarak, geliştirilen yöntem ile CO2 miktarları hesaplanmaktadır. Ayrıca enerji
verimliliği projeleri kapsamında CO2 azaltımları da hesaplanarak değerlendirilmektedir.
Hedeflerin gerçekleşme oranının ve Mevzuat gerekliliklerine uyumun değerlendirilmesi ile çevre etkilerinin giderilmesi veya en aza indirilmesi sağlandığı üzere Çevre Performans Endeksi sürekli gelişimi beraberinde getirmekle birlikte performansta yapılan iyileştirmelerle ekonomik katma değer
yaratmaktadır.
Gelecek Planları:
Çevresel değişim ile birlikte sürekli gelişimde önemli hale gelmiştir. En önemlisi de, çevresel performansın sürekli geliştirilmesidir. Süreç Yönetim Ekibi tarafından periyodik gözden geçirmeler ile Çevresel Performans Endeksi ve göstergelerinin sürekli geliştirilmesi ve yeni yöntemlerin belirlenmesi
için çalışmalar yapılmaktadır.
Endeks göstergeleri ile birlikte modelleme sistemlerinin kullanılmaları planlanmaktadır. Deşarj ve
emisyon parametreleri de endeks kapsamında değerlendirilerek, modelleme sistemlerinde işletme
sahası etrafındaki hava ve su kalitesini izlemek için kullanılacaktır.
Alınan Dersler:
Çevre Performans Endeksi, şirketin çevreye olan etkilerini değerlendirmek ve anlamak için sürece yardım etmektedir. Çevre Performans Endeksindeki göstergeler faaliyetlerin çevresel etkilerini
yansıtmakta ve ölçmektedir. Bütün işletmenin çevresel etkilerinin belirlenmesi için, endekse
göstergeler eklenmiştir. Endeks hesaplaması içinde, bütün parametrelerin ağırlık oranları (tüm
parametrelerin yüzdesi) tanımlanmıştır.
Oranlar doğru ve net olmak zorundadır. Aksi taktirde çevresel performans endeks sonuçları gerçek
performansları yansıtmaz ve çevresel hedeflere, yönetmeliklere uygunluk sağlanmaz ve gelişme
gösterilemez. Bu yüzden ağırlık oranlarının doğru ve net olduğuna emin oluncaya kadar, Çevre
Yönetim Grubu tarafından gözden geçirilmektedir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.erdemir.com.tr/

Telefon:

+90 372 329 33 13
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Sürdürülebilir Çevre Dostu Otomotiv Üretimi
Ford Otomotiv San. A.Ş.

Coğrafi Kapsam:

Kocaeli, Marmara Region

Uygulama Süresi:

1998-2012

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 9,950
Ürün ve hizmetler: Ticari araç, motor ve aktarma organları üretimi ve satışı. Binek araç ithalat ve
satışı
Müşteriler: Ford Otosan güçlü kökleriyle ismini daha da güçlendiren bayiileri aracılığıyla tüm Türkiye
çapında temsil edilmektedir. Bakım ve tamir hizmetleri için Türkiye genelinde profesyonel bir satış
sonrası hizmetleri ağı kurulmuştur. Ford Otosan 2011 yılında Türkiye’de 10. Kez üst üste pazar lideri
olma başarısını göstermiştir.
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Ford Otosan 5 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat performansı ile ülkemize değer katmaktadır. Otomotiv üretiminin anavatanı ABD’ye araç ihraç eden ilk
Türk otomotiv şirketidir.
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Tehdit ve Fırsatlar:
Uygulama konusu Ford Otosan Kocaeli fabrikasında uygulanan “Sürdürülebilir Çevre Dostu
Üretim Sistemi” dir. Ford Otosan Kocaeli fabrikasının temelleri 1998 yılında atılmış ve fabrika
2001 yılında üretime geçmiştir.
Fabrikanın kurulumundaki temel felsefe sahadaki ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği korumak ve
üretimde çevreye zarar vermeyecek en iyi üretim
teknolojilerini uygulamak olmuştur.
Bu bağlamda tesisin kurulumundan bugünkü üretim kapasitesine ulaşana kadar geçen süreç bu
uygulamanın tarihçesini oluşturmaktadır. Uygulama, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin sanayi üretiminin yapılarak da korunabileceğinin iyi bir göstergesidir.
Amaçları:
Uygulamanın amaç ve hedefleri; Alanın kendi doğal güzelliklerini korumak ve geliştirmek,Bölge ve
ülke geneli için örnek alınacak sürdürülebilir bir üretim tesisi kurmak,Çalışanlar ve ziyaretçiler için
ekolojik çeşitliliği olan güzel bir ortam yaratmak,Üretim faaliyetlerinden ekosisteminin etkilenmesini
önlemek için toksik kimyasal gerektiren prosesleri elimine etmek,Kimyasal kullanımının elimine edilemediği proseslerde yüksek teknolojili arıtma sistemleri kullanarak alıcı ortama verilen kirlilik yükünü
minimuma indirmek
Bu bilinci toplumla da paylaşarak çevresel farkındalığın artmasını sağlamak olmuştur.
Uygulama:
Alandaki mevcut meyve ağaçları korunmuştur. Operasyonel alandaki çam ağaçları transplantasyon
yöntemiyle taşınmıştır. Korunan ve transplantasyonla taşınan ağaçların sayısı 2.352 adettir.
Alana ilave 7.267 adet ağaç ve 40.089 adet çalı tipi bitki dikilmiştir.
Fabrika sahası içerisinde 22.000 m²’lik doğal bir sulak
alan bulunmaktadır. Kuşların göç yolu üzerinde bulunan
bu sulak alan doğal hali ile korunarak hem kuşların göç
yolları değiştirilmemiş hem de çevredeki doğal yaşamın
devam etmesine olanak sağlanmıştır.
Fabrika sahasında deprem sonrasında çökme ile oluşan 34.780 m²’lik bir alan TEMA Vakfı ile birlikte rehabilite edilerek yeşillendirilmiş ve ağaçlandırılmıştır. Alanda
14.920 adet bitki ve 3.200 adet ağaç bulunmaktadır.
Tesis boyahanesinde ilk kuruluşundan itibaren kurşunsuz boya ve Cr+6 içermeyen pasivasyon teknolojileri
kullanılarak zararlı ağır metaller elimine edilmiştir.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Projenin ölçülebilir bir ekonomik katkısı bulunmamaktadır.
Paydaşlarımız aracılığıyla çevre bilincinin topluma yayılmasının sağlanmasına katkıda bulunulmuştur.
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Çevre konusundaki iyi uygulamaların paylaşılması ile diğer şirketlerin de kullanabilmelerini sağlanmıştır.
Çevre konusundaki bilinçlendirmeler ile çalışanlarda şirket dışında da çevre bilinci ve sorumluluğu
geliştirilmiştir.
Uygulama ile Kocaeli fabrika sahası içindeki biyolojik çeşitlilik ve ekosistem geliştirilerek korunmuştur.
Tesiste korunan ve yeni dikilen ağaç ve bitkilerle birlikte çok geniş bir flora oluşturulmuştur. Toplam
9.619 adet ağaç, 40.227 adet çalı tipi bitki olmuştur.
Tesiste korunan sulak alan sanayileşme nedeniyle konaklama imkanı bulamayan göçmen kuşların
körfez çevresinde konaklayabildiği tek yer olmuştur.
Tesiste kullanılan su bazlı boya ve insineratör teknolojileri sayesinde otomotiv üretim tesislerinin en
büyük çevre etkeni olan solvent emisyonları çok düşük seviyelere düşürülmüştür.
Tesis; 2004, 2007 ve 2010 yıllarında Kocaeli Sanayi Odası Büyük Ölçekli İşletme Çevre Ödülü,
2008 yılı REC Türkiye Çevre Ödülü Yönetim Kategorisi ikinciliği, 2010 yılı “Ford Environmental Leadership” Ödülü ve 2011 yılı İSO Çevre Ödülü Sosyal Sorumluluk Kategorisi Jüri Özel Ödüllerini
almaya hak kazanmıştır.
Gelecek Planları:
Uygulamanın sürdürülebilir olması açısından tüm yeni projelerde çevre onayı alınması gerekliliği konulmuştur. İşletmemizde uygulanmakta olan “Yeni Projelerin Çevresel Açıdan Gözden Geçirilmesi
Prosedürü” gereğince tüm yeni projelerin çevre yönleri incelenmekte ve ekosistemi etkilemeyecek
çevreci teknolojilerin seçilmesi projenin en başından itibaren sağlanmaktadır.
Ayrıca mevcut alanların korunması ve bakımı için bu TEMA vakfı ile birlikte çalışılmaktadır.
Alınan Dersler:
Uygulama ile alınan en önemli ders; doğayı ve ekosistemi koruyarak da sanayi üretimi yapılabileceği
olmuştur.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.fordotosan.com.tr/

Telefon:

+90 262 315 58 39
+90 262 315 58 00
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Yavru Balık Avının Önlenmesi Kampanyası
Greenpeace Mediterranean

Coğrafi Kapsam:

Türkiye

Uygulama Süresi:

11/2010 - 02/2012

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 73
Müşteriler: Balıkçılar-özellikle de küçük ölçekli kıyı balıkçısı
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Greenpeace Akdeniz Türkiye, Lübnan ve İsrail olarak üç
ofisten oluşur. Aynı zamanda Ürdün ve Mısır’da da aktiftir.
Tehdit ve Fırsatlar:
FAO’ya göre, balık yataklarının %75’i aşırı sömürülmüş, tüketilmiş veya tüketilmek üzere olup büyük
predatör balıkların %90’ı yok olmuştur. IUCN Kırmızı Listesine göre lagos, kalkan, orfoz ve levrek
gibi türler Akdeniz’de tehlike altındaki türler olarak yer almaktadır.
Türkiye’de, balıkçılığı düzenleyen ve yasal avlanma boylarını belirleyenmevcut balıkçılık düzenlemesi
ile ilgili uygulama problemleri bulunmaktadır. Balık stoklarındaki azalma nedeniyle, yavru balık avı
her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden düzenlemeyi, sürdürülebilir balıkçılığın temeli olan yasal avlanma boylarından başlayarak bilimsel verilere dayandırarak değiştirme gerekliliği bulunmaktaydı.
Amaçlar:
Türkiye’deki balıkçılığın plansız olarak uygulanması sonucu gittikçe artan yasadışı ve aşırı avlanma
sonucu balık stoklarının tükenmesi ve buna bağlı olarak artan yavru balık avındaki artış ve satışa
dikkat çekmek ve durdurmaktır.
Yasal avlanma boylarının bilimsel verilere dayanarak değiştirilmesini sağlamak,
Başta trol avcılığı olmak üzere, yasadışı avlanmayı önlemek,
Yavru balık sorununu ön plana çıkarmak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını toplumsal kanallar
ve medya yoluyla balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi konusunda desteklemek
Yavru balık avı konusunda kamuoyu oluşturmak ve insanları harekete geçirmek
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Uygulama:
Kasım 2010’da bir grup bilim adamı ile birlikte sembolik balık boyları
cetvellerinin dağıtılması ile proje başlamıştır. Greenpeace gönüllüleri
kampanya için dizayn edilen balık cetvelleri ile yerel balık pazarlarında
bir anket gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretler kamuoyu bilinci oluşturarak
medyanın da ilgisini çekmiştir. Satılan çok sayıdaki yavru balığa Greenpeace tarafından dikkat çekilmiştir.
Şubat ayında, yasadışı avlananlar belgelenmiştir. Bunun için “Kırmızı
Telefon” etkinliği uygulamaya koyulmuş, yaklaşık 3.000 kişinin görüş ve taleplerini paylaşması sağlanmıştır. Greenpeace, av sezonu
başlamadan önce kamuoyunu Bakan’a yeni yasal avlanma boylarını
imzalaması için kalem gönderme konusunda harekete geçirmiştir. 1
Eylül’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı lagos, orfoz ve lüferin
yasal avlanma boylarının değiştiğini duyurmuştur.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Kasım 2010’da kampanya başladığından beri 687.000 kişi imza atmış ve yavru balık satışından rahatsız olan vatandaşlar yüzlerce ihbarda bulunmuştur. Medyada, fikir liderleri ve köşe yazarları balıkçılık
politikalarındaki aksaklıkları tartışmışlardır. Düzenlemenin değişmesi
konusunda, görevlilere Greenpeace destekçilerinden toplam 4.500 mektup gönderilmiştir. Konu,
288 gazete kupüründe, 103 TV görüntüsünde olmak üzere medyada oldukça geniş yer almıştır.
Gıda, Tarımve Hayvancılık Bakanlığı üç balık türünü; lüfer, orfoz ve lagosun avlanma boylarını Greenpeace Akdeniz’in önerdiği gibi bilimsel veriler doğrultusunda değiştirmiştir. Yine Bakanlık trol
avcılığına karşı daha sert tedbirler alarak, baskınlar düzenlemiş ve Deniz Polisi birçok trol

malzemesine el koymuştur.
Gelecek Planları:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın türü tehlike altındaki kalkan, levrek, palamut gibi balıklar
için de avlanma boylarında değişikliğe gitmesi ve atılan adımların devamının gelmesi için Greenpeace Akdeniz konunun takipçisi olmaya devam edecektir. Ayrıca, Greenpeace, Bakanlığın sürdürülebilir balıkçılığa yönelik gerekli değişliklikleri ve balık stokları konusunda gerekli bilimsel araştırmaları
yapması konusunda çağrıda bulunmaya devam edecektir.
Alınan Dersler:
Yavru balık avı konusunda toplumsal tartışmalar başlatmak zordu. Bu konuda bilimsel araştırma eksikliği gecikmelere sebep oldu. Avlanma boylarında yapılacak değişiklikler, avlanma donanımlarında
değişikliklerine neden olacağından ekonomik sonuçlar doğuruyordu. Greenpeace, bilimsel verileri
sunmak üzere üç kere doğrudan Bakan ile görüştü.
Bütünleşik bir iletişim stratejisi, toplumsal destek, bilimsel veri kullanımı, paydaşlar ile iyi ilişkiler kurulması ve ünlülerin desteği sayesinde bu engeller ortadan kaldırıldı.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.greenpeace.org.tr/
http://www.kacsantim.org/

Telefon:

+90 532 324 32 04
+90 533 655 36 89
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Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi
Icdas Celik Enerji Tersane ve Ulasim San. A.S.

Proje Ortakları:

Aquamatch, Türkiye
OSSBERGER-Türbin, Almanya
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi

Coğrafi Kapsam:

İçdaş Degirmencik Entegre Tesisi

Uygulama Süresi:

01/2007 –devam ediyor

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 4.200
Ürün ve hizmetler: İçdaş’ın temel faaliyet alanları; demir çelik üretimi, enerji üretimi ve gemi imalatıdır.
“Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi” kapsamında ise üç ana faaliyet yer almaktadır. Bunlar; Denizden
Tatlı Su Elde Edilmesi, Soğutma Suyundan Elektrik Enerjisi Üretimi ve Soğutma Suyunda Balık
Üretimi’dir.
Müşteriler: İçdaş Entegre Tesislerinde farklı üretim kolları mevcuttur. İnşaat demirleri ve filmaşin
demirler dünya çapında bir çok inşaat firması ve metal üreticisi tarafından kullanılır. Tesiste üretilen
elektrik; Ulusal elektrik şebekesi ile tüm ülkedeki kullanıcılara satılabilmektedir. Tersanede üretilen
gemiler ise gemi işletmecileri tarafından satın alınmaktadır.
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Demir çelik ürünleri ve tersane de üretilen gemiler tüm
dünya çapında satışa sunulurken, elektrik enerjisi ülke ölçeğinde satışa sunulmaktadır.
Tehdit ve Fırsatlar:
Denizden tatlı su elde etme tesisinde, Membran filtrelerin mikron boyutundaki açıklığı sıcaklığa göre
değişim göstermektedir. Bu nedenle tesisinin verimi, deniz suyunun soğuduğu kış aylarında azalmaktadır. Soğutma suyu dönüşündeki görece sıcak olan suyun desalinazsyon tesisi girişine verilmesi ile sorun çözülmüştür.
Balık üretim tesislerine yavru balıkların bırakılması ile birlikte balık yavruları yoğun bir şekilde martıların
saldırısına maruz kalmıştır. Bir diğer sorun ise balıkların büyümesi ile birlikte havuzlardaki oksijenin
daha hızlı tükenmesidir. Havuzlara oksijen gazı verilerek, çözünmüş oksijen seviyesi yükselmiştir.
Deniz suyunun korozif etkisi nedeni HES’lerdeki makine ve ekipmanların seçiminde özel ekipmanlara
ihtiyaç duyulmuştur. Paslanmaz ve deniz suyuna dayanıklı özel türbinlerin imalatı, sıradan türbinlere
oranla % 30daha maliyetli olmuştur.
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Amaçlar:
Denizden tatlı su elde etme tesisi ile entegre tesisin 7.000 m3/gün olan tatlı su ihtiyacının tamamının
denizden karşılanması ve 32 adet yer altı suyu kuyusunun kapatılması hedeflenmiştir. Bu faaliyetle
yer altı sularının tarımsal alanda daha verimli kullanılması da sağlanacaktır.
Denizden alınan soğutma suyunun arazi koşulları nedeni ile 30 metre kodundaki Termik Santrale ve
50 metre kodundaki Demir Çelik Tesisine iletilmesi gerekmektedir. Bu suyun tekrar denize deşarjına
kurulan hidroelektrik santraller ile deniz suyundan elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenmiştir. Projenin
hayata geçmesi ile suyu pompalamak için harcanan enerjinin %20’den fazlasının geri kazanılması
planlanmıştır.
Soğutma suyu deşarjında balık üretimi yapılarak yılda 100.000 adet çipura ve levrek balığı üretiminin
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Proje ile ülkemizde ilk kez soğutma suyu deşarjında balık üretim
yapılması ve soğutma suyunun ekosisteme olan etkisinin sürdürülebilir olduğunun gösterilmesi hedeflenmiştir.
Uygulama:
Denizden Tatlı Su Elde Etme Tesisi: Proje ile 12.000 m3/gün tatlı su elde etme tesisi planlanmıştır.
Tesiste kullanılan ekipmanların temini, montajı ve tesisin devreye alınması Aquamatch Türkiye firması tarafından yapılmıştır. Tesisin işletmesi halen İçdaş personelince yapılmaktadır. Tesis bünyesinde
100 m3/gün kapasiteli içme suyu elde etme tesisi de bulunmaktadır.
Soğutma Suyu Deşarjından Elektrik Enerjisi Üretimi: HES inşaatları çelik ve enerji üretim tesisleri
inşaatları ile eş zamanlı yürütülmüş ve eş zamanlı olarak 2008 ve 2009 yıllarında hayata geçirilmiştir.
Soğutma suyu dönüşü, demir çelik tesisinde 38 m’lik düşü ile 450 kW’lık HES’e akmaktadır. Termik
Santralde ise su 20 m’lik düşü ile 3x450 kW’lık HES’lere ulaşmaktadır. Elektrik üretiminde kullanılan
soğutma suları, açık kanal ile tekrar denize deşarj edilir.
Soğutma Suyu Deşarjında Balık Üretimi: Balık üretim faaliyeti için akademisyenlerin danışmanlığında
dört adet toprak havuz inşa edilmiş ve havuzlarda 100.000 adet balık üretilmesine karar verilmiştir.
Endüstriyel balıkçılık için bölgemizde en uygun türlerin ise Çipura ve Levrek olduğu tespit edilmiştir.
İnşaat ve Üretim süreçleri için Tarım İl Müdürlüğü ile de koordineli çalışılmış ve tüm yasal izinler
alınmıştır.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Denizden Tatlı Su Elde Etme Tesisi: Bu projede mali performans ikinci planda tutulmuş, çevresel ve
sosyal çıktılar ön plana alınmıştır. Projenin sosyal çıktısı, yer altı sularının korunması sonucu, aynı suyun tarımsal amaçlı olarak bölge halkı tarafından daha uzun ömürllü kullanım olanağının artmasıdır.
Sınırlı bir kaynak olan yeraltı suyu tüketiminin sona ermesi ve tuzlu su kamasının kıta içine ilerlemesinin durması da projenin çevresel çıktılarıdır.
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Soğutma Suyu Deşarjından Elektrik Enerjisi Üretimi: HES’lerde suyunun tesise basılması için harcanan enerjinin %21’inin geri kazanılabilmesi ekonomik ve çevresel çıktıları ön plana çıkarmaktadır.
Projenin çevresel çıktısı enerji verimliliği artışına sağladığı büyük katkıdır.
Soğutma Suyu Deşarjında Balık Üretimi: Klasik kara balıkçılığı tesislerinde çipura ve levrek balıklarının ekonomik boy olan 200 – 300 gr ağırlığa ulaşmaları yaklaşık 15 ayda gerçekleşmektedir. Tesisimizde ise uygun su sıcaklığı nedeni ile balıklar gelişimini 11 – 12 ayda tamamlanmaktadır. Klasik
karabalıkçılığı işletmelerinde balıklar su sıcaklığının düştüğü kış ayları boyunca beslenmeye devam
edildiği halde, ağırlık artışı sağlayamamaktadır. Sadece bu yönüyle bile işletme benzerlerinden %20
daha karlı hale gelmektedir.
Faaliyetin, şirketimiz için önemli diğer bir katkısı soğutma suyu deşarjının balık yetiştiriciliğine uygun
kalitede olduğunu ispatlamasıdır. Balık Üretim Tesisimizin varlığı, mali performanstan daha fazla
katkıyı işletmemizin güvenirliliğine ve imajına sağlamaktadır.
Uygulamaların sosyal boyutu ise tesislerin öğrenci ziyaretine açılması olmuştur. Bölgedeki okullar ile
organize edilen teknik geziler ile tesisler öğrencilerin ziyaretine açılmış ve balıkçılık faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır.
Gelecek Planları:
Çelik ve Enerji üretiminde suyun denizden elde edilmesi, kaynağın sınırsız olması nedeni ile yer altı
sularına oranla daha güvenilir bir su kaynağıdır. İşletmenin bugün ve gelecekteki tüm su ihtiyacının
karşılanmasında denizden tatlı su temini güvenilir bir kaynak olarak görülmektedir.
İşletmede kullanılan soğutma sularının denize deşarj edilmesi sırasında, suyun potansiyel enerjisinden
yararlanarak elektrik elde edilmesi karlı bir faaliyet olduğundan işletme faaliyette olduğu sürece
HES’lerin faaliyette olması planlanmaktadır.
Balıkçılık faaliyeti soğutma suyunun atık ısıdan ve atık enerjiden faydalanılarak benzer tesislere göre
daha düşük işletme giderleri ile faaliyetine devam etmektedir.
Sürdürülebilir su yönetimi projesi içinde yer alan her üç uygulama da benzer tesislerce tekrar edilebilir ve uygulanabilir özelliktedir. Proje deniz kenarında bulunan ve su ihtiyacı büyük olan endüstri
tesisleri açısından ekonomik ve çevresel açısından avantajlıdır.
Alınan Dersler:
Projenin planlanması aşamasında; özellikle deniz suyunda HES projesinin ve balıkçılık projesinin
ulusal alanda örneğinin olmaması, yatırım uygulanabilirliliği konusunda şüphelere neden olmuştur.
Ancak tesisler, yıllardır beklenen performansta çalışmaya devam etmektedir. Bu çalışmalar iyi bir
planlama ile sürdürülebilirlik için yapılabileceklerin sınırının olmadığını göstermiştir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.icdas.com.tr/
http://www.icdas.com.tr/icdas/havuz.htm/

Telefon:

+90 286 395 12 39
+90 286 395 11 04
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İstanbul Yerel Elektronik Atıkların Sürdürülebilir Yönetimi
Projesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Proje Ortakları:

Ekolojik Geri Dönüşüm Derneği (ERS), Yunanistan
Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği (ÇEVKU), Türkiye

Coğrafi Kapsam:

İstanbul

Uygulama Süresi:

03/2007 - 09/2009

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 50,000
Ürün ve hizmetler: Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul’a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini
yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme ve saygın bir dünya şehri
haline gelmesine katkı sağlama adına; yerel hizmetleri adaletli, kaliteli, gelişime açık, verimli ve etkili
bir yönetim anlayışı ile sunmak Kurumumuzun temel amacıdır.
Müşteriler: İstanbul halkı
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: İstanbul
Tehdit ve Fırsatlar:
Projenin uygulanması öncesinde;Gerek İBB bünyesinde gerekse İstanbul’daki yerel yönetim birimlerinde elektronik atık bertarafı ile ilgili herhangi bir proje çalışması yapılmamıştır. Kurumumuzda Atık
Elektrik ve Elektronik Eşyaların (AEEE) geri kazanımı ve bertaraf metotlarına ilişkin yeterli bilgi birikimi
mevcut değildi.İstanbul halkının Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalar ile ilgili bilinç düzeyi düşüktü.Atık
Elektrik ve Elektronik Eşyaların Yönetimi ile ilgili yasal zorunluluklar ve sorumluluklar noktasında net
olmayan hususlar mevcuttu.
Amaçlar: Gelecek yıllarda ilgili yönetmeliğin çıkması ile başlayacak elektronik atık toplanması ve
değerlendirilmesi konusuna fayda sağlaması için fizibilite raporu oluşturulması,En az 6.000 birim
bilgisayar atığı toplanması,Tamir edilen miktarın, toplananların en az %60’ı olması, Proje kapsamında toplanan parçaların envanterinin oluşturulması,Yeniden kullanılamayacak parçalar için pazar
araştırmasının yapılması,2010 yılında uygulamaya giren Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE)
Yönetmeliği’nin uygulanabilirliğine katkı sağlanmasıdır.
Uygulama:
İstanbul genelinde bilgisayar atıklarını bağışlamak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, özel şirketler
ve vatandaşlar telefon ya da e-posta yoluyla birimimizle iletişime geçerek atıkları ile ilgili bilgi verirler.
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Bu talep doğrultusunda teknisyenlerimiz en geç 10
gün içerisinde ilgili noktalardan tutanak karşılığı atıkları
teslim alırlar.
Atölyeye getirilen ekipmanların çalışıp çalışmadığı test
edilir. Daha sonra malzemeler tekrar kullanılabilir, geri
dönüştürülebilir ve tehlikeli atık olarak sınıflandırılır. Yeniden kullanılmak üzere kullanılacak ekipmanlar onarıldıktan ve içerisindeki veriler silindikten sonra depolanır.Stoklanan ekipmanlar daha sonra ihtiyacı olan
eğitim ve kamu kurumlarına ya da derneklere bağışlanır. Onarımı mümkün olmayan ekipmanlar ise plastik,
metal gibi parçalarına ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislere gönderilir. Tehlikeli madde içeren materyaller ise
lisanslı firmalara bertaraf edilmesi için gönderilir.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Projenin sistemi plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir maddeleri 100 % oranında geri kazanmaktır. Ancak
İBB yasal yaptırımlardan dolayı bu malzemeleri doğrudan satamamaktadır. Geri kazanılmış olan malzemeler
açısından sistem kazançlı değildir. Monitör ve kartuş
gibi tehlikeli malzemeler çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmek üzere lisanslı firmalara yönlendirilmektedir.
Projenin sistemine göre bertaraf edilen tehlikeli malzemelerin bedeli ödenmektedir. Sonuç olarak; İBB, tehlikeli malzemelerin bertarafı için de bedel
ödediğinden, bu aşamada İBB için ekonomik olmamaktadır.
Tüm sistem değerlendirildiğinde, Proje İBB açısından karlı bir proje olmamıştır. Fakat genelde, bu
konuda yönetmeliği ve sistemi olan ülkelerde geri dönüşüm prosesi ülke ekonomisi açısından karlı
olmaktadır. Bu sebeple SMILE Projesi yalnızca çevrenin korunması açısından fayda sağlamaktadır.
Projenin sosyal etkisi bağış noktalarında başlamaktadır. Okullar ve eğitim kurumları birincil önceliğe
sahiptir. Çünkü Türkiye’nin doğu kesimlerimde hala bilgisayar görmemiş öğrenciler bulunmaktadır.
Kamu kurumları ikincil önceliğe sahiptir. Çünkü bu kurumların imkanları devletin gönderdikleri ile
sınırlıdır. Sosyal kuruluşlar öncelik sıralamasında sonuncudur. Çünkü bu kuruluşlar özel şirketler,
üreticiler ve gönüllüler tarafından desteklenmektedir.
Atık elektrik ve elektronik ekipmanlar (AEEE) çok çeşitlilik içeren bir atık kategorisidir ve AEEE’lerin
içerdiği çeşitli maddelerin etkilerine ilişkin uluslararası görüşler mevcuttur. Elektronik ve elektrikli
ürünlerin üretim aşamasından ömürlerini tamamladıkları ana kadar çevre üzerinde önemli etkileri
vardır. Çünkü AEEE’ler kurşun, civa, kadminyum, fosfor gibi maddeler içermektedir.
Gelecek Planları:
Sürdürülebilirlik açısından proje İBB tarafından yürütülmektedir. İlgili mevzuat yürürlüğe girene kadar
tüm faaliyetler İBB tarafından yürütülecektir.
Mevcut atölyemiz kimi zaman atıklarını bağışlamak isteyen vatandaşların/şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla AEEE Yönetmeliği bir an önce yürürlüğe girmeli ve gerekli yatırımlar üreticilerin finansal desteğiyle yapılmalıdır. Bu bağlamda İBB sorumluluklarını yerine
getirmeye, üretici desteği olması durumunda atölye alanı ve personel konusunda yatırım yapmaya
hazırdır.

Sürdürülebilir Kalkınma En İyi Uygulamaları • 51

Alınan Dersler:
Bu proje süresince AEEE geri dönüşümünün önemli olduğu öğrenilmiştir. Bu konunun yönetimi
halkın katılımından çok fazla etkilenecek bir çalışma konusudur. Ayrıca proje süresince halkın ve
paydaşların bu prosese katılmaya gerçekten gönüllü olduğu görülmüştür. İyi bir reklam çalışması
yapıldığından halkın dikkatinin kolaylık çekilebildiği tecrübe edilmiştir
Aslında, AEEE ayrı toplanmasının sorumluluğu yayınlanması beklenen yönetmeliğe göre üreticiye aittir. Onlar yönetmeliğin hazırlanması esnasında daha fazla ilgili olmalı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nı fikirleri konusunda bilgilendirmeli ve bu konuda daha kararlı bir sistem sağlamak açısından yönetmeliğe katkı sağlamalıdırlar.
Bu proje sadece bilgisayar atıklarını içermektedir. Bu yüzden bu projenin geri dönüştürülebilir diğer
atıklar içinde yürütülmesinin oldukça elverişli olacağı düşünülmektedir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.ibb.gov.tr/
http://www.ibb.gov.tr/sites/lifesmile/Documents/default.htm

Telefon:

+90 212 449 94 84
+90 212 312 68 30
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Organik Çilek Üretimi ile Kırsal Kalkınma Projesi
Konya İl Özel İdaresi

T.C. KONYA İL ÖZEL İDARESİ

Proje Ortakları:

Selçuk Üniversitesi , Ziraat Fakültesi
Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Coğrafi Kapsam:

Konya Seydişehir Yaylacık Köyü

Uygulama Süresi:

2005-2007

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 600
Ürün ve hizmetler: İl Özel İdaresi, kamu hizmeti olması şartı ile ‘Gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi
ve ticaret, ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi,
kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve
yetiştirme yurtları, ilk ve ortaöğretim kurumlarına arsa temini, binaların yapım bakım ve onarımı ile
diğer ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hizmetleri il içinde, İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre
acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine
ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yapmakla görevli ve yetkilidir.
Müşteriler: Konya halkı
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Konya
Tehdit ve Fırsatlar:
Yaylacık köyü Konya’ ya 65 km, Seydişehir İlçesine 37 km uzaklıkta olup 1.700 m rakımlıdır. Dağlık
alanların çokluğu nedeniyle ekim dikim alanları sınırlı olup toplam 2.000 dekar civarındadır.
Uygulama yapılmadan önce 2006 yıllarında ve öncesinde köyün geçim kaynakları, kendilerine yetecek miktarda buğday, arpa, domates, salatalık ve çeşitli meyveler idi. Kısıtlı olarak da küçükbaş
ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktaydı. Yazları ise Ege bölgesine mevsimlik işçi olarak giden işçiler
bulunmaktaydı. Ayrıca diğer köylerden, il ve ilçe merkezinden yapılan yardımlarla köy halkı geçinmeye çalışmaktaydı.
Arazilerin 1.000 ila 1.500 metrekare gibi küçük alanlardan oluşması, bu arazilerin modern bir sulama
sistemi ile sulanamıyor olması, bu nedenle iyi bir gelir getirecek alternatif tarım tekniklerinin olmaması, bunun sonucu da köyden kente göç ve diğer yörelere işçi olarak çalışmaya gitme zorunluluğu
çözülmesi gereken temel problemler olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Amaçlar:
Projedenin amaçları, kırsal kesimlerde yaşayan gelir seviyesi düşük, imkânları kısıtlı insanları yerinde
doyurmak, ülke ekonomisine katkılarını sağlamak, yaşam kalitelerini ve gelir seviyelerini yükseltmek
ve köylerle şehirler arasındaki gelişmişlik farkları azaltılmasını sağlamaktır.
Organik tarım ve damla sulamada amaç ise doğadaki dengeyi koruyarak gelecek nesillere kirletilmemiş, toprak ve su kaynakları teslim etmek, kimyevi ilaç ve gübrelerin kullanımı önleyerek insan
sağlığını korumaktır.
Uygulama:
2005-2006 yıllarında Konya İl Özel İdaresi tarafından basınçlı sulama sistem modeli olan Damlama
Sulama Alt Yapı Projesi uygulanmıştır. Proje ortakları ile yapılan istişareler sonucunda Mayıs ayından Kasım ayına kadar ürün veren yediveren cinsi çilek yetiştiriciliğinin uygun olacağına kanaatine
varılmıştır. Arazilerin henüz temiz olması yani kimyasal gübreler ve ilaçlarla kirlenmemiş olması çileğin organik olarak yetiştirilmesi tercihini doğurmuştur.
Teorik ve görsel olarak icra edilen eğitim çalışmalarından sonra arazide çiftçilere toprak hazırlığı,
damla sulama borularının döşenmesi, üzerine malç örtü naylonunun serilmesi, naylon üzerinde fide
dikim boşluklarının açılması, fide dikimi ve sulanması konusunda göstererek eğitimler uygulanmıştır.
İlk yıl olan 2007 yılında 300.000 adet çilek fidesi Yaylacık çiftçilerine dağıtılmıştır. İlk yılda 5 üretici ile
başlanan çalışmada başarı sağlanınca 2008 yılından itibaren başlamak üzere çilek ekimine rağbet
artmış, takip eden yıllarda ise artık köyde çilek üretmeyen hiçbir aile kalmamıştır.
Projenin uygulama ortakları olan Konya İl Özel İdaresi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve organik çileği sertifikalandıran ve yurtdışına pazarlayan firma
sorumlulukların paylaşılması noktasında ortak akıl ve koordinasyon çerçevesinde hareket etmiş ve
herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için elinden gelen gayreti göstermeye çalışmıştır.
Uygulamanın Sonuçları/Kazanımları:
Sulama alt yapısı ve organik tarım yapılmadan önce 2 dekarlık bir buğday arazisi olan bir çiftçinin
yıllık ortalama geliri 165 TL iken, uygulamadan sonra 2 dekarlık bir çilek arazisi olan bir çiftçini yıllık
ortalama geliri 9.800 TL’ye ulaşmıştır.
Çiftçilerinin gelirlerini artması sonucunda yöre halkının milli ekonomiye katkıları artmıştır.
Aynı model Konya’da 80 köye daha örnek olmuş ve üreticilerin refah seviyesinin artmasına katkı
sağlanmış ve yöre çiftçilerinin devlet kurumlarına güvenleri artmıştır.
Beş yıllık bir süreçte sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modelinin ortaya çıkması sağlanmıştır.
Yaylacık köyünde göç durdurulmuştur. Köyünde geçimini temin etmeye başlayan üreticiler şehre
göç fikrini gündemlerinden çıkartmışlardır.
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Gelir seviyesi yükselen insanların kendilerine güveni artmıştır. Aynı köylü olup da Konya’da ikamet
eden Yaylacık köylüleri en azından yaz döneminde köylerine geri dönmüşler ve önceden ekilmeyen
arazilerine çilek dikmeye başlamışlardır.
Her yıl yapılan Yaylacık köyü şenlikleri artık yeni adıyla ‘Yaylacık Organik Çilek Festivali’ adıyla yapılmaya başlanmıştır.
Tarım yeniden yapılandırılarak organik tarım ile çevresel olumsuzluklar azaltılmıştır.
Organik tarımla çevre dengesi korunmuş toprak ve su kaynakları kirletilmemiştir.
Gelecek Planları:
2005-2006 yıllarından bu yana Yaylacık Köyü’nün ana geçim kaynağı organik çilek üreticiliğidir ve
gelecekte de böyle olması beklenmektedir. Konya’nın kırsal bölgelerinde en önemli geçim kaynaklarının başında tarım ve tarımsal üretimde en önemli konuların başında da su gelmektedir. Su
kaynağı olmayan hiçbir köyümüz yoktur. Mevcut su kaynaklarını akılcı bir şekilde projelendirerek
tarım yapılan alana taşıyabilir ve pazar problemi olmayan bir ürünün yetiştiriciliğini yöredeki çiftçilere
öğreterek sürdürülebilir kalkınmada çok önemli bir mesafe alırız.
Yaylaıcık modeli, 2007 ile 2011 yılları arasında 18.000.000 TL lik bir yatırımla toplam 80 köyde ve
59.000 dekarlık alanda daha yaygınlaştırılmıştır. Uygulamada belirtilen faaliyetlerin 300 köyde daha
başlatılması kurumlarımızın stratejik planlarında yer almaktadır. Söz konusu kalkınma modeli için
önümüzdeki beş yılda kaynak problemimiz yoktur.
Sürdürülebilirliği sağlamak için bir sonraki adım yörelerde kurulacak ve iyi işletilebilir hale getirilecek
üretici birlikleri kurulması konusudur. Üretici birlikleri sayesinde üreticiler ürünün miktarında belli bir
kapasite oluşmasını sağlamış olacaklar ve ürünü değerinde pazarlamanın yolunu açmış olacaklardır.
Yaylacık modelinden sonraki süreçte çileğin yanında Konya’da organik patates ve organik tıbbi
aromatik bitki yetiştiriciliğinin hız kazanmıştır. 2011 yılında Meram Belediyesi ile inşaatına başlanan
Organik Pazar Yeri Projesinin 2012 yılı Mayıs ayında tamamlanması hedeflenmiştir.
Alınan Dersler:
Uygulamadan alınan en önemli derslerden bir tanesi Devlet kurumlarının koordineli bir şekilde çalışması sonucunda, çiftçilerin doğru yönlendirilmesi, eğitilmesi ve küçük ama doğru desteklemeler
yapılabilmesi sayesinde kırsal alanda yaşayan insanların gelir seviyelerinin yükselebileceğidir.
Karşılaşılan temel zorluklar ve problemlerin başında çiftçilerin ilk başlarda organik çilek üretim modeline şüpheyle yaklaşmaları ve beş üreticiden başka bu işe kimsenin yaklaşmamasıdır. Sonraki
yıllarda bu problem eğitim çalışmaları ve başlangıçtaki üreticilerin gelir seviyelerinim artmasının fark
edilmesi ile aşılmıştır.
Son olarak, ürün kapasitesinin başlangıçta az olması, her üreticinin ürününü ayrı ayrı pazarlamaya
çalışması gibi nedenlerle firmalar bu ürüne rağbet göstermemişlerdir. Daha sonra üreticilerin birlikte
hareket ederek ürünlerini birleştirmeleri ve bir potansiyel meydana getirmeleri sonucunda ürünün
pazarlanacağı firma bulunabilmiştir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.konyaozelidare.gov.tr/

Telefon:

+90 332 248 96 00
+90 332 223 29 84
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Bitkisel Atık Yağ Toplama Sistemi
Lipesaa Mak. San. Tic. Ltd. Şti.

Proje Ortakları:

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği

Coğrafi Kapsam:

Uygulanabilecek her yer

Uygulama Süresi:

06/2008 - 12/2011

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 13
Ürün ve hizmetler: Geri dönüşüm ekipmanları, bitkisel yağ toplama ekipmanları, atık pil toplama
ekipmanları ve otomasyon sistemleri
Müşteriler: STÖ›ler, Bakanlıklar ve Belediyeler
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Tüm Türkiye
Tehdit ve Fırsatlar:
Bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesi bir takım çevresel ve fiziksel sorunlara yol açmaktadır) i)
Lavabolara dökülen yağlar kanalizasyon borularının iç kısımlarında katılaşarak tıkanıklığa neden olur,
akışı engeller, ii) Belediyelerin arıtma sistemlerinin çalışma maliyetleri yükselir, iii) Yeraltı sularının kalitesini bozar, su yüzeyinde oluşan tabaka oksijen geçişini bloke ettiğinden suda çözünmüş oksijen
seviyesinin düşürür, canlılarda ciddi tahribata neden olur, iv) Toprağın biyokimyasını bozar verim
düşüklüklerine neden olur.
Amaçlar:
Ticari alanlardan bitkisel yemeklik atık yağların toplanmasına dair yönetmelik mevcuttur ancak hane
halkından toplanması tamamen gönüllülük esasına dayanır.
BAYTOM hanelerden çıkan bitkisel atık yağların lavabolara dökülmesinin önüne geçmeyi hedeflemektedir ve ödüllendirme prensibiyle hane halkını bu uygulamaya teşvik edilmektedir.
Uygulama:
Bu makine sadece bitkisel atık yağ konusuna ilgiyi artırmakla kalmayıp, yeni neslin çevre bilinci ile yetişmesine katkı sağlayacaktır. Makinemiz alış veriş merkezleri, okullar, siteler ve şehrin diğer çeşitli yerlerine
konularak iyi bir kapsama alanına sahip olacaktır. Hane halkı makinemizin olduğu yerlere gelerek bitkisel
atık yağlarını güvenli bir şekilde bertaraf edebileceklerdir ve bu iyi davranışları karşısında küçükte bir hediye alacaklar. BAYTOM dökülen bitkisel atık yağ içindeki yabancı sıvıları (su ekleme vb) ayrıştırarak farklı
haznelerde depolar. Hediye ayrıştırılmış bitkisel atık yağ miktarına göre verilmektedir. Hazneleri dolduğunda veya makine arızalandığında, otomatik olarak toplayıcısına cep telefonuna bilgi gönderir.
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Sonuçlar/Kazanımlar:
Bu makinenin kullanımı kesinlikle yeşil ekonomi ve istihdama katkı sağlayacaktır.
10.000 ton bitkisel atık yağın toplanması durumunda 3.600.000 Euro daha az atık su arıtma tesisi
ve kanalizasyon giderleri olmakta, 9.500.000 Euro değerinde biyodizel olarak yakıt kazancı elde
edilmektedir.
Yeni nesil, bitkisel atık yağların çevreye zararları konusunda aydınlatılmış olacaktır.
Bitkisel atık yağların toplanması ile çevre riskler en aza indirilecektir.
Yeraltı su kalitesi ve su canlılarının habitatı korunacaktır.
Biyodizelin yakıt olarak kullanılması karbondioksit emisyonlarını düşerecektir.
Gelecek Planları:
Belediyelerin, ortak organizasyonların ve sponsorların yardımıyla ülke çapında geniş bir kapsama
alanı ile mümkün olan en üst miktarda bitkisel atık yağ toplanması hedeflenmektedir.
Daha yüksek kapasiteli modellerin büyük su artıma tesislerine göre dizayn edilmesi planlanmaktadır.
Özellikle hane halkında çevre bilincini ve bitkisel atık yağların zararlarını bilinmesi yönünde
bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
Alınan Dersler:
Makinemiz eğitimli eğitimsiz her türlü hane halkının kullanıma uygun ve özelliklede kolay olmadır.
Uygun büyüklükte olmalıdır. Pilot çalışmamız esnasında, daha küçük diğer sıvı haznesi kullanabileceğimizi gözlemledik. Dolayısıyla makinemize bir miktar daha küçültebildik.
Renk tasarımı ilgi çekici ve kolay görülebilir olmalı.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.lipesaa.com/

Telefon:

+90 537 955 96 60
+90 532 701 50 89
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Küre Dağları Milli Parkında Uygulanan Orman Koruma Alanları
Yönetiminişn Güçlendirilmesi Projesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Proje Ortakları:

Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye), Küresel Çevre Fonu
(GEF)

Coğrafi Kapsam:

Kastamonu ve Bartın illeri (Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesi)

Uygulama Süresi:

05/2008 - 06/2012

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 3,959
Ürün ve hizmetler: Doğa koruma (ormanlar, sulakalanlar, bozkırlar, peyzaj, mağaralar, deniz ve kıyı
alanları), korunan alanlar (milli parklar, tabiat parkları, yaban hayatı geliştirme sahaları, Ramsar alanları vb.) yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, yaban hayatı ve av yönetimi.
Müşteriler: Yöre halkı, avcılar, turistler, araştırmacılar, akademisyenler, ormancılık sektörü, içsu
balıkçılığı ve tarım sektörü, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birlikler, özel sektör ve ilgili resmi
kurum ve kuruluşlar.
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Tüm Türkiye, özellikle korunan alanlar.
Tehdit ve Fırsatlar:
Türkiye’de milli park ilanı sürecinde sınırları katılımcı yaklaşımla çizilen ilk alan olan Küre Dağları,
07.07.2000 tarihinde milli park ilan edilmiş ve Türkiye’nin en önemli ekoturizm merkezlerinden biri
haline gelmiştir. Büyük şehirlere göçün artması sonucunda bölgede nüfus azalmaktadır. KDMP
tampon bölgesi sekiz ilçe ve bir belde sınırları içinde 123 köyü kapsamaktadır. 2008 yılına kadar
yapılan çalışmalarda sürdürülebilir turizm ve doğal kaynak yönetimi konularında sadece birkaç köye
ulaşılmış ve bu çalışmalar tüm tampon bölgede yaygınlaştırılamamıştır. Alanın diğer zayıf yanları
şunlardır: ziyaretçi yönetim birimleri ve altyapısının zayıf olması, ulusal ve küresel düzeyde tanınırlığın
az olması, yönetim planı ve yönetişim mekanizmasının olmaması.
Amaçlar:
Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinde (toplam 172.119 ha) doğa koruma ve sürdürülebilir
kaynak yönetimi amacıyla katılımcılık esasına dayalı, etkin ve bütüncül bir yönetim modelini oluşturarak ormanlarımızın ulusal korunan alanlar sistemindeki yerinin ve yönetsel etkinliğinin geliştirilmesidir. Temel hedefler:
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Orman koruma alanları için maliyet etkin koruma ve yönetim yaklaşımlarının Küre Dağları Milli
Parkı’nda oluşturulması ve uygulanması;
Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesinden sürdürülebilir kaynak yönetiminin yapılması;
Küre Dağları Milli Parkı uygulama çalışmasından edinilen derslerin Türkiye’deki diğer orman sıcak
noktalarına yaygınlaştırılması.
Uygulama:
Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi”
Mayıs 2008 tarihinden beri Küre Dağları Milli Parkı’nda uygulanmaktadır. Proje, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ortaklığında uygulanmaktadır. Proje uygulamaları sonucunda Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve turizm ile yeşil ekonomi konularında bir model oluşturulmuştur.
Bu model Türkiye’nin diğer orman sıcak noktaları ve ulusal korunan alanlar ağı için örnek olmuştur.
Proje aktiviteleri Haziran 2012 sonunda tamamlanacaktır.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Küre Dağları Milli Parkı’nın etkin ve katılımcı yönetimi ile proje başarılı olmuştur. Bu başarılı süreçte
sürdürülebilir turizm ve ziyaretçi yönetimi uluslararası standartlarda hazırlanmış, bölgede sivil toplum
kuruluşlarını süreçlere katılımın artmış ve yeşil işler oluşturulmuştur.“Örnek Uygulamalar Programı”
oluşturularak ekoturizm, bilinçlendirme, yaban hayatının korunması, doğal kaynak yönetimi ile yerel
ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması konularında beş yerel proje desteklenmiştir.Yöre kadınlarına
ekoturizm uygulamaları ve ev pansiyonculuğu konularında iş olanakları sağlamak için eğitimler düzenlenmiştir. Ev pansiyonculuğu eğitimlerine katılan 38 kişiden 33’ü kadındır. Örnek Uygulamalar
Programı kapsamında, bu kadınlardan 15’ine evlerinin bir odasını “Küre Dağları Milli Parkı Misafir Odası” olarak düzenlemeleri konusunda destek verilmiştir. Tampon bölgede yer alan köylere
toplam 216 güneş enerjili su ısıtma sistemi desteği verilmiştir. KDMP tampon bölgesi için orman
yönetimi planları (17 orman işletme şefliğinin biyolojik çeşitliliğin entegre edildiği ekosistem tabanlı
fonksiyonel orman amenajman planları) hazırlanmıştır. Sürdürülebilir turizm gelişme planının uygulanması ve yerel iş ortaklarının sertifikalandırılması için KDMP PAN Parks Grubu kurulmuştur.Alanın
etkin yönetim için KDMP yönetişim mekanizması oluşturulmuştur.Türkiye’de bir milli park için ilk kez
gönüllülük programı oluşturulmuştur.KDMP resmi internet sitesi (www.kdmp.gov.tr), belgeseller ve
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kısa filmler içeren KDMP iletişim stratejisi
hazırlanmıştır. İdare ve Ziyaretçi Merkezleri,
Tanıtım Birimi ve farklı yerlerde giriş kapısı
üniteleri yapılmıştır. KDMP ve tampon bölgesinin (toplam 172.119 ha) etkin yönetim için Küre Dağları Milli Parkı Müdürlüğü
kurulmuştur. KDMP Türkiye’nin ilk PAN
Parks sertifikalı korunan alanı olmuştur.
Türkiye’nin korunan alanlar sistemini yönetim etkiliğini izleme sistemi kurulmuştur.
Korunan alanlar ve iklim değişikliği ulusal
stratejisi hazırlanmıştır. KDMP ekosistem
tabanlı fonksiyonel orman amenajman
planı, sürdürülebilir turizm gelişme stratejisi, ziyaretçi yönetim planı ve taslak uzun
devreli gelişme planı hazırlanmıştır.Yaban
hayatının desteklenmesi amacıyla KDMP
tampon bölgesinin Kastamonu Cide bölümüne 15.000 meyve fidanı dikilmiştir.
Gelecek Planları:
Projenin ana amaçlarından biri de KDMP
modelinin Türkiye’nin diğer 8 orman sıcak
noktasına yaygınlaştırılmasıdır. Proje kapsamında Yenice Ormanları ve Karçal Dağları için yaygınlaştırma çalışmaları başlatılmıştır. KDMP yönetim planlama süreci ve
bölgeleme deneyimi Bakan oluru ile tüm Türkiye’ye örnek olarak sunulmuştur. KDMP Türkiye’nin ilk
PAN Parks sertifikalı korunan alan olmuştur. Bu sertifika ile KDMP’de alan yönetimi, izleme çalışmaları ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının uluslararası düzeyde olduğu ve olmaya devam edeceği
tescillenmiştir. İlgili devlet kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği içinde alanın
etkin yönetimini sağlamak amacıyla KDMP Müdürlüğü kurulmuştur.
Alınan Dersler:
Doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma çalışmaları sonuç odaklı olmaktan çok süreç odaklı olduğu
için uygulama süreleri planlanandan daha uzun olmaktadır. Aşağıda proje uygulamaları sırasında
karşılaşılan ana sorunlar ve bunlara yönelik yapılan çalışmalar yer verilmiştir.
Projenin çok ortaklı olması: Etkin proje yönetimi ve işbirlikleri için proje ortakları arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Ayrıca, proje uygulama ve süreçlerinin düzenli olarak izlenmesi için proje ortağı
kurumların üst düzey temsilcilerinden oluşan Proje Yönlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Proje
hazırlama sürecinde gerçek sorun ve çözüm önerilerine odaklanıldığı için projenin yerelde sahiplenilmesi daha kolay olmuştur. Türkiye’de ilk kez bir sivil toplum kuruluşu ortaklığında yürütülen GEF
projesi olarak, proje ortağı WWF Türkiye, küresel ağının deneyimlerini paylaşarak projenin etkinliğini
ve sahiplenilmesini arttırmış ve ulusal ve uluslararası düzeyde projeni tanıtıma katkı koymuştur.
Farklı ilgi gruplarının KMDP ile ilgili farklı beklentilerinin olması: Proje yönetim birimi KMDP uzun
devreli gelişme planı ve sürdürülebilir turizm stratejisi hazırlama süreçlerinde katılımcı yaklaşımlar
uygulamıştır. “Örnek Uygulamalar Programı” ile bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini
arttırmak ve süreçlere katılımlarını desteklemek amacıyla beş yerel proje desteklenmiştir. Yörede
kadınların eğitim ve toplantılara yüksek katılımı projenin etkinliğini arttırmıştır. İdare ve ziyaretçi
merkezleri, tanıtım birimi ve giriş kontrol ünitelerinin yapımı yerel sahiplenmeyi ve yörede doğa koruma bilincinin artmasın katkı sağlamıştır.
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KDMP iki il sınırları (Bartın ve Kastamonu) içinde yer almaktadır. Etkin proje yönetimi için yerel
çalışma grupları oluşturulmuş ve KDMP’nin etkin yönetimi için 2011 yılında Küre Dağları Mili Parkı
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu süreçte proje ekibi proje kapsamında geliştirilen plan ve stratejilerin
sürdürülebilir uygulamaları için önemli araçlardan olan bölgedeki iki farklı “Bölge Kalkınma Ajansı” ile
iletişime geçerek KDMP ve tampon bölgesi için belirlenmiş olan öncelikli konuların ajansların stratejilerinde yer almasını sağlamıştır.
Tampon bölge yönetimi: KDMP resmi gazete ilanında yer alan bir tampon bölgeye sahiptir. Bu tampon bölge KDMP değerlerinin korunması ve yörede alternatif geçim kaynaklarının desteklenmesi için
önemli bir araçtır. %80’i ormanlık olan tampon bölgede orman kaynaklarını sürdürülebilir yönetimi
için tampon bölge içinde yer alan 17 orman işletme şefliğinin orman amenajman planları ekosistem
tabanlı fonksiyonel orman amenajman planları olarak hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.milliparklar.gov.tr/
http://www.kdmp.gov.tr/

Telefon:

+90 537 955 96 60
+90 532 701 50 89
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ODTÜ/TEKNOKENT Membran Arıtma Tesisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ/Teknokent

Proje Ortakları:

ODTÜ Rektörlüğü / ODTÜ Teknokent İdaresi

Coğrafi Kapsam:

Ankara, Orta Anadolu

Uygulama Süresi:

01/2005 – 05/2012

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: ODTÜ Tenokent İdaresi 28 / ODTÜ 3000
Ürün ve hizmetler: ODTÜ Teknokent İdaresi-Teknokent İdareciliği, ODTÜ Üniversite, Eğitim ve
Araştırma
Müşteriler: ODTÜ Teknokent İdaresi-Araştırma şiketleri ve iştirakcileri, ODTÜ Üniversite- Öğrenciler
ve genel olarak tüm gençler
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: ODTÜ Teknokent İdaresi- Orta Anadolu; ODTÜ Üniversite
– Türkiye ve Orta Doğu
Tehdit ve Fırsatlar:
Bir üniversite vakıf şirketi olan ODTÜ Teknokent İdaresi üniversite kampüsü içinde kurulmuş Teknoparkı yönetimini üstlenmiştir. Teknopark içersinde yer alan çim kaplı açık alanların sulanması,
burada müşteri olarak yer alan firmaların imajları için önem arzetmektedir. 2007 Yılına dek yaz aylarında açık alanların sulanması için gereken su Ankara Belediyesinden 3,5 AVRO/m3 civarında fiyatla
satın alınmaktaydı. Sulama suyu gideri Teknokent işletmesi üzerinde önemli mali baskı yaratmakta
iken 2007 yılından itibaren atıksuların arıtıldıktan sonra yeniden sulamada kullanılması idareye yılda
150.000 AVRO civarında tasarruf sağlamıştır.
Amaçlar:
Uygulamanın amaçları şu şekide özetlenebilir: Arıtılmış atıksuları açık alan sulamasında geri kullanarak ODTÜ Teknokent su giderlerini düşürmek. Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde idaresi
konusunda topluma örnek ve öncü olmak; su kıtlığı zamanlarında alternatif su kaynağı yaratmak.
Üniverste öğrencilerini teknolojinin gelişme sınırlarında yer alan bir teknolojiyle tanıştırmak. Benzer
teknolojilerin tasarımı ve imali konusunda görev alabilecek mezunların eğitimine katkıda bulunmak.
İleri arıtma konusunda araştırmaları geliştirmek.
Uygulama:
2005 Yılında Alman HUBER A.G. tarafından araştırma, geliştirme ve eğitim için hibe edilen Vakum
Dönen Membran (VRM) ünitesi 2005 yılında ODTÜ kampusünde, tankları ve gerekli alt yapı hazırlandıktan sonra, monte edilmiştir. Önceleri VRM ünitesi deneysel bir tesis olarak işletilmeye başlanmış
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olup arıtılmış sular bir bitki yatağına verilmek suretiyle yeraltına sızdırlmaktaydı. Sonraları tesisin
hatasız çalıştığını gören ODTÜ Tenokent İdaresi açık alan sulamasında kullanılmak üzere 800 m3
kapasiteli üzeri kapalı bir toplama tankının inşası ve gerekli sulama sistemi için yatırım yapmaya karar vermiştir. Sulama işleri 2007 yılı yazında başlanmıştır. Teisiste yaz ayları boyunca günde 200 m3
atıksu arıtılmakta ve steril ve temiz su temin edilmektedir. Tesis, tüm yıl boyunca işletmede olmasına
karşın kış aylarında arıtılan sular ekstra toplama hacminin bulunmaması nedeniyle kullanılamıyor ve
boşa akıtılıyordu. 2009 Yılında kullanılmayan bir lagün iyileştirilerek 16.000 m3 hacimli ilave bir toplama tankına çevrildi. Tam olarak yeterli olmasa da, şimdilerde ODTÜ Tenokent idaresi açık alanlarının
büyük çoğunluğunu arıtlmış suyla sulamaktadır.
Sonuçları/Kazanımlar:
ODTÜ VRM Tesisinin devreye girmesi ile birlikte yılda yaklaşık 150.000 AVRO’luk tasarruf gerçekleşmektedir. Bu meblağ şimdi Teknopark’ın geliştirilmesi ve öğreci bursları gibi daha yararlı amaçlar
için kullanılabilmektedir.
VRM Tesisi topluma kuraklık ve su kıtlığı zamanlarında arıtılmış atıksuları geri kullanarak şartlara
direnmesi konusunda örnek teşkil etmiştir. Halen Türkiye’nin sürgit su kıtlığı çeken turistik bir bölgesinde benzer iki adet tesis devereye girmiştir. Her iki tesisin inşası da işletmecilerinin ODTÜ VRM
tesisini ziyaretinden sonra başlatılmıştır. İki başka membran tesisi de halen iki belediyemiz tarafından inşa ettirilmektedir.
ODTÜ Tesisi ve benzer teknolojiler steril ve kirlilikten arındırılmış arıtılmış sular üeterek doğayı ilk halindeki gibi el değmemiş halde tutarlar. Arıtılmış sular bu halde artık sadece temiz su niteliğindedirler.
Bu teknoloji su döngüsünü kapatarak suların geri kullanılması suretiyle su kıtlığı çeken toplumlara
sonsuz bir su kaynağı yaratmakta ve toplumsal hijyenin korunmasına yardımcı olmaktadır.
Gelecek Planları:
ODTÜ Teknokent idaresi ikinci bir ünite kurarak arıtılmış su üretimini arttırmayı ve kurulmakta olan
yeni ofis bloklarının tuvaletlerde bu suyu kullanmayı planlamaktadır. Bu uygulmanın cari su giderlerini ciddi biçimde azaltması beklenmektedir. Bir unite yine sulama için kullanılırken ikinci unite ofis
bloklarında kullanılmak üzere sonsuz bir kaynak yaratacaktır.
Alınan Dersler:
Uygulamadan çıkartılan derslerin tümü de olumlu olmuştur. Bu örnekteki geri kullanım deneyimi, zaman zaman mekanik arızalardan dolayı kesintilere karşın, bugüne değin hatasız yürütülmüş ve çok
başarılı ve yararlı olmuştur. Bu duraksamalar yerel olanaklarla giderilmiş ve tesisin sürekli ve etkin
biçimden işletilmesi ve bakımı konusunda deneyim kazanılmasına yardımcı olmuştur.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://metu.edu.tr/
http://www.metutech.metu.edu.tr/cms/
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Biyolojik Mücadele Araştırma, Uygulama, Üretim ve Eğitim
Çalışmaları
Süleyman Demirel Üniversitesi

Proje Ortakları:

Bioglobal

Coğrafi Kapsam:

Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Isparta and Burdur)

Uygulama Süresi:

09/2008 – devam ediyor

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 3.000
Ürün ve hizmetler: Eğitim (Üniversitede 50.000 öğrenci eğitim görmektedir), Araştırma (Üniversitede
3ç.000 araştırıcı görev yapmaktadır), Hizmet
Müşteriler: Öğrenciler (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri), Paydaşlar (bölgede bulunan
endüstri alanında çalışanlar ve tarımsal üreticiler)
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya, Burdur, Isparta)
Tehdit ve Fırsatlar:
Bugün milyonlarca insan açlık sorunu ile karşı karşıyadır ve bu nedenle toplu ölümler oluşmaktadır.
Bu durum tarım ürünlerinin önemini bir kat daha artırmaktadır.
Genel olarak bakıldığında, insanoğlu hastalık, zararlı ve yabancıotlardan geri kalan ürünü kullanabilmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, ne kadar mücadele edilirse edilsin, dünyada hastalık,
zararlı ve yabancı otlar nedeniyle oluşan kayıp ortalama %30 civarındadır.
Bitkisel üretimde ürün kayıplarına neden olan hastalık, zararlı böcek ve diğer hayvansal organizmaların meydana getirdikleri zararları önlemek yada azaltmak amacıyla maalesef uygulama kolaylığı
ve sonucunun hemen alınması nedeniyle üreticiler tarafından Kimyasal mücadele öncelikle tercih
edilmektedir. Bugün kimyasal mücadelenin yarattığı olumsuzluklar geniş kitleler tarafından da kabul
edilmektedir. Bilindiği gibi kimyasallar insan sağlığını tehdit ettiği gibi, çevre kirliliği, doğal denge
üzerinde ve de canlı organizmaların çeşitliliğinin sürdürülebilirliği konusunda sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle zararlı etmenlere karşı kimyasal savaşa alternatif mücadele yöntemleri üzerinde
durulmakta olup, bunlar içerisinde de öncelikle biyolojik mücadele tercih edilmektedir
Amaçlar:
Canlı organizmaların insan eliyle zararlı etmenlere karşı kullanılması olarak da tanımlayabileceğimiz
biyolojik savaşta değişik organizmalar kullanılmaktadır. Söz konusu bu etmenler içerisinde yer alan
predatör ve parazitoit olarak isimlendirilen yararlı böcekler, diğer yararlı hayvansal organizmalar ve
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entomopatojen ismi verilen mikroorganizmalar ile bunlardan elde edilen biopestisitlerin kullanımı son
yıllarda giderek artış göstermiştir. Ülkemizde büyük eksikliği görülen Biyolojik Savaş çalışmalarına
öncülük etmesi açısından “Biyolojik Mücadele Araştırma, Uygulama, Üretim ve Eğitim Merkezi” nin
kurulma fikri ortaya çıkmıştır.
Bu merkezin amacı tarımsal zararlılara karşı biyolojik savaşta kullanılabilecek predatör ve parazitoit
olarak isimlendirilen yararlı böcekler, diğer yararlı hayvansal organizmalar ve entomopatojen ismi
verilen mikroorganizmalar ile bunlardan elde edilen biopestisitler üzerinde AR-GE çalışmalarının yapılması, bunların üretilerek zararlılara karşı kullanılması, ayrıca bu konuda ziraat mühendisi, üretici
ve tüketicelerin eğitilmesi.
Uygulama:
Fikir bazında oluşan bu uygulamanın yaşama geçmesi için öncelikle
Devlet Planlama Teşkilatına (Haziran
2011’den itibaren Kalkınma Bakanlığı) söz konusu başlık çerçevesinde
bir proje hazırlanmıştır ve 2008 yılı
sonunda proje çerçevesinde yapılan
binada bilimsel çalışmalara başlanmıştır.
Öncelikle bölgemizde mevcut ürünlerde zarar yapan ana zararlılara karşı yararlıların etkinlik ve üretim
çalışmalarına başlanmıştır.
Turunçgillerin ana zararlılarından olan kabuklubitlerin en önemli avcısı Chilocorus bipustulatus 2011
yılında kitle halinde üretilerek Antalya’da turunçgil bahçelerine salınmıştır. Bu avcının kitle üretimine
devam edilmektedir. Bu çalışmanın başarıya ulaşmasından sonra bu avcının etkinlik çalışmalarına
devam edilmiş, erken uyarı ve modelleme konusunda hazırlanan bir proje Tarım Bakanlığı’ndan
destek almıştır.
Yapılan çalışmaların umutvar sonuçlar vermesiyle, biyolojik mücadele çalışmaları çeşitlendirilmiş
olup, yararlı böceklerin üretiminin yanısıra yararlı mikroorganizmaların etkinlik çalışmalarına da başlanmıştır.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Kalıntısız gıda maddelerin ihracatının artması
Türkiye’de üretilen biyopestisit ve faydalı etmenlerin ihrac etmesi
Sağlık sektörün masraflarının azaltması
Kimyasal ilaçlara ödenen masrafların azalması
Entegre mücadele ile ilgili yeni pazarların devreye girmesi
Biyolojik mücadele alanında yeni iş alanlarının oluşması
Yeşil ekonomiye sağlanan katkının artması
Sürdürülebilirlikten dolayı açlığın azaltılması
İnsanlara daha sağlıklı ve kaliteli ürün sağlanması
Kanserojen maddelerin azaltması
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Akut ve kronik zehirlenmelerin önlenmesi
Pestisit kullanıcılarının sağlığının riske atılmaması
Üreticilerin eğitilmesi
Eğitim düzeyinin yükseltilmesi
İnsan ve çevre üzerine kimyasalların olumsuz etkilerinin azaltılması
Zararlıların bağışıklık kazanmasının önlenmesi
Biyolojik çeşitliliğin korunması
Doğal dengenin bozulmaması ve doğanın kirlenmemesi
Yüzey ve taban sularının kirlenmemesi
Gelecek Planları:
Araştırma merkezinin amacı, bugüne kadar küçük ölçekte yürütülen araştırma ve geliştirme (AR-GE)
çalışmalarının daha geniş alanlarda uygulanmasına destek vermektir. Bu amaçla bu konuda çalışan
özel sektöre gerekli bilgi akışını sağlayarak yararlı avcı ve asalakların geniş alanlarda kullanımını sağlamak. Ayrıca uygulama alanını giderek genişleterek ülkemizin diğer bölgelerine de bu çalışmaları
yaymak.
Şu anda yürütülmekte olan avcı, asalak ve entomopatojen mikroorganizma çalışmalarının yanısıra
mikroorganizmalardan elde edilen enzimler ve bitkilerden elde edilen biyopestisitlerin kullanımı
konusunda araştırmalar yapmak merkezin gelecekteki planları arasında yeralmaktadır.
Alınan Dersler:
Birçok bitki zararlısına karşı uygulanan biyolojik mücadele ile ilgili örnekler mevcuttur. Özellikle sera
alanlarında başarı ile uygulanmaktadır. Bununla birlikte, üreticilerimiz yeterli eğitime ve deneyime
sahip olmadığı için biyolojik mücadele yürütülen alanlarda kimyasalları da kullanmaktadır. Bunun
sonucunda yararlı organizmalar zarar görmekte ve biyolojik mücadelenin başarısı sekteye uğramaktadır. Üreticilerin eğitimi tarla günleri, televizyon programları ve akademik eğitimlerle artırılarak
biyolojik mücadele yaygınlaştırılabilir.
Yöneticiler zararlılarla mücadelenin geliştirilmesi konusunda önemli bir rol oynayabilir. Otoritelerin
değişik yollarla biyolojik mücadeleyi destekleme ve geliştirmesi beklenmektedir. Özellikle küçük ölçekteki firmaların biyopestisit ve yararlı organizmarı üretmeleri konusunda yasal işlemleri kolaylaştırıp hızlandırabilirler. Ayrıca yazılı ve görsel basın tüketici ve üreticilerin eğitiminde olumlu bir etkiye
sahip olabilir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.sdu.edu.tr/

Telefon:

+90 246 211 48 48
+90 505 648 59 59
+90 246 211 48 51
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EKOkredi (Enerjiyi ve Emeği Koruyan Kredi)
Şekerbank T.A.Ş.

Proje Ortakları:

İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), ÇEDBİK (Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği)

Coğrafi Kapsam:

Türkiye / Ülke geneli

Uygulama Süresi:

05/2009 - devam ediyor

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 3,581
Ürün ve hizmetler: Şekerbank işletme, ticari, tarım, mikro ve zirai segmentlerde hizmet veren, üreteni
ve üretimi destekleyen ülkemizin önde gelen bankalarından biridir.
Müşteriler: Şekerbank’ın faaliyet gösterdiği alanlar arasında Kurumsal ve Ticari Bankacılık, Bireysel
Bankacılık, İşletme ve Tarım Bankacılığı yer almaktadır.
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Şekerbank’ın 3.500’ü aşkın çalışanı, 70 il ve 204 ilçeye
yayılmış 272 şubesi ve 11 bölge müdürlüğü ile 1 yurtdışı temsilciliği bulunmaktadır. Şekerbank’ı
farklılaştıran unsur, şubelerinin çoğunluğunun 50-55 yıl gibi uzun bir süredir aynı yerde ve yörede
hizmet vermesidir. Şekerbank’ın şubelerinin %62’si Anadolu’da yer almaktadır.
Tespit Edilen Tehdit ve Fırsatlar:
Türkiye enerjisinin %70’ini ithal etmektedir. Yapılan araştırmalar enerji talebi yüksek seviyede devam
ettiği sürece Türkiye’de 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının iki kat artacağını göstermektedir. Ülkemizde toplam elektriğin yüzde 40’ı binalarda tüketilmekte, bunun büyük bölümü ısınma ve soğutma
amacıyla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’de bulunan 18 milyon konutun %90’ı yalıtımsız
durumdadır. Türkiye’de 50 milyar USD civarında olan yıllık enerji tüketiminin yaklaşık üçte biri konutlarda tüketilmektedir. Bu gösterge göz önüne alındığında, enerji verimliliği projelerinin en az enerji
üretimi yatırımları kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Şekerbank, Anadolu Bankacılığı stratejisi
doğrultusunda, yerel üretimi ve enerji verimliliği yatırımlarını destekleyerek sektöründe farklılaşıp
Türkiye’nin kalkınmasına, üretime ve istihdama katkıda bulunmaktadır.
Amaçlar: Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda farkındalık oluşturmak,Doğal kaynakları korumak
ve enerji verimliliği yatırımlarını, tasarrufu destekleyerek bu alandaki ithalatın azaltılmasına destek
olmak, İşletme ve aile bütçelerine enerji tüketiminin azaltılması yoluyla fayda sağlayarak tasarruf
bilincini geliştirip ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak,Her yıl 10.000 yeni kişiyi enerji tasarrufu ile
tanıştırmak,Binalarda enerji verimliliği alanında yapılan faaliyetler ile halkımızın daha nitelikli yaşam
standartlarında yaşamasını sağlamak,Bu alanda kamu kurumları, reel sektör, STK ve yerel ticaret
odaları işbirliklerini geliştirmek, BM Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında yer alan “Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması” başlığına da paralel bir şekilde, enerji verimliliği alanında uluslararası finans kuruluşlarından edinilen yabancı kaynakları, uygun koşullarda Bankanın özellikle Anadolu’daki tabana
yaygın geniş müşteri profiline ulaştırmaktır.
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Uygulama:
Şekerbank’ın Anadolu Bankacılığı stratejisi doğrultusunda geliştirdiği ve enerji verimliliğinin
finansmanında ülkemiz bankacılık sektöründe bir ilk olan EKOkredi, bireylerin, çiftçilerin, esnaf ve
küçük işletmelerin, KOBİ’lerin, tarım işletmelerinin ve ticari firmaların atık yönetimi ve yenilenebilir
enerji projeleri gibi birçok enerji verimliliği yatırımlarının finansmanını sağlamaktadır. Şekerbank
EKOkredi kapsamında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan birçok işbirliği
gerçekleştirmektedir:
• İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) ile teknik danışmanlık ve proje kontrol servisleri sunulması,
• Binalarda enerji verimliliği konusunda finansman araçlarının geliştirilmesinin hedeflendiği “EUbuild Binalarda Enerji Verimliliğinin Finansmanı Projesi”nin 9 ülkeden 47 iştirakçi ortağı arasında
yer alan tek finans sektörü temsilcisi olarak söz konusu projeyi yürüten sivil toplum kuruluşu olan
İMSAD’ın (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) da finans sektöründen tek üyesi olma,
• Anadolu’da bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ve Ziraat Odaları ile
enerji verimliliği çalışmaları kapsamında imzalanmış toplam 83 protokol,
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer kamu kurumları ile beraber fuar, kongre ve zirvelerde EKOkredi ile yer alarak, enerji verimliliği alanındaki bilincin artırılmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirme,
• Reel sektör iş birlikleri, ÇEKÜL ve TEMA ile yapılan kampanyalar.

Sonuçlar/Kazanımlar: Mart 2012 itibarıyla, EKOkredi ile enerji verimliliği alanında 320 milyon
TL’ye yakın kredi kullandırılmıştır. Böylece, 22 bin 314 bireysel müşteri, 396 KOBİ ve 2 bin 775
esnaf, çiftçi ve küçük işletme, EKOkredi’nin finansman imkanından yararlanmıştır. EKOkredi’nin
bir altbaşlığı olan ve İZODER teknik danışmanlığında sunulan EKOkredi Yalıtım kapsamında 80
milyon TL finansman sağlanmış, yalıtım sayesinde konut enerji tüketiminde %50’lere varan oranda
tasarruf sağlanmıştır. EKOkredi ile doğal kaynakların korunması, enerji üretiminin ve tasarrufunun desteklenmesi, bu alanda uzun vadeli
yabancı kaynağın ülkemize girişi sağlanmıştır.
Böylece, ekonomimizin önemli gündem maddelerinden biri olan enerji ithalatının azaltılmasına destek olunarak ülkemiz ekonomisine
katkıda bulunulmuştur. EKOkredi uluslararası
platformda ilgiyle karşılanmış ve böylece bu
alanda yeni sürdürülebilir uzun vadeli yabancı
kaynağın ülkemize girişi sağlanmıştır. Yenilikçi
bir ürün olarak EKOkredi, bankacılık sektörüne rol model olmuş ve bu alanda diğer bankaların da benzer ürünler geliştirmesini sağlanmıştır.20 binden fazla konut yalıtımı finanse
edilerek yapı sektöründeki ekonomik canlılık
ve istihdam desteklenmiştir. EKOkredi projesi
kapsamında gerçekleştirilen ve ürünü kullanan
gerçek müşterilerin de yer aldığı pazarlama
iletişimi faaliyetleri ile bu alandaki farkındalık
artırılmıştır. Bir kamu uygulaması olan Enerji
Kimlik Belgesi’nin lansmanında yer alınmış ve
bu belgenin EKOkredi’yle finansmanı imkanı
sunulmuştur.EKOkredi ile bugüne kadar 1,8
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milyon ton CO2 emisyonu azaltımı sağlanmıştır. (30 yıllık
öngörü ile) Atık yönetimi ve yenilenebilir enerji kullanımı
projeleri EKOkredi kapsamında finanse edilerek çevrenin
ve Türkiye’nin doğal kaynaklarının korunmasına önemli
katkıda bulunulmuştur.
Gelecek Planları:
Şekerbank için EKOkredi, sürdürülebilirlik niteliği
taşıyan stratejik bir üründür. Şekerbank, uluslararası
finans kuruluşları nezdinde, odaklı stratejisi ve toplum
bankacılıktaki yetkinliğiyle üretenin, çiftçinin, esnaf ve
küçük işletmelerin yanında yer alan bir kurum olarak
yerele ulaşmada “Türkiye’nin anahtar bankası” olarak
konumlanmıştır. Banka, enerji verimliliğinin sürdürülebilir
finansmanı konusunda uluslararası finans kuruluşlarıyla
uzun vadeli işbirliklerini sürdürmektedir.
Diğer taraftan, EKOkredi ile finanse edilen, bina ve iş yerlerinde enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olan enerji
verimliliği yatırımlarının çok kısa bir amortisman süreci bulunmaktadır. Bu yatırımların, Türkiye’nin
enerji ithalatının kontrol edilmesi açısından olumlu bir etkisi de vardır.
Alınan Dersler:
EKOkredi ülkemizde enerji verimliliğinin finansmanında öncü bir rol üstlenmektedir. EKOkredi, sürdürülebilirlik konusunun iş uygulamalarının odak noktasına nasıl yerleştirilebileceği konusunda başlı
başına önemli bir öğrenim sağlamaktadır. Burada ise projenin uygulama aşamasına bağlı alınan
dersler öne çıkmaktadır. Bunların başında da, enerji verimliliği yatırımları konusunda tüm paydaşlar
nezdinde kamuoyundaki bilinirliğin görece düşük olması ve danışmanlık hizmetine duyulan ihtiyacın
öngörülenden yüksek bir oranda gerçekleşmesi, belirtilebilir. Buradaki öğrenimden hareketle banka, tüm hizmet ağı üzerinde danışmanlık donanımını ve eğitimleri artırmaya karar vermiştir.
Bu doğrultuda, söz konusu alanda yeni platformlar oluşturarak toplumsal faydayı artıracak kurumsal sorumluluk projeleri de bankanın gündemindedir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.sekerbank.com.tr/
http://www.ekokredi.com.tr/

Telefon:

+90 212 319 71 15
+90 212 319 71 52
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Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma
Projesi
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)

Proje Ortakları:

TEMA Vakfı (Proje Lideri), Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Çeşitliliği
Koruma Laboratuvarı, Doğa Koruma Merkezi, Çevre ve Orman Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Proje Destekçileri: Artvin Valiliği, Tarım Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, BTC-Çevresel Yatırım Programı, İZODER Isı Ses ve
Yangın Yalıtımcıları Derneği, CitiBank

Coğrafi Kapsam:

Kaçkar Dağları

Uygulama Süresi:

01/2007 - 09/2011

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 138
Ürün ve hizmetler: Bilinçlendirme, Kampanyalar, Eğitim, Hukuk, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma,
Biyoçeşitlilik Koruma, Ağaçlandırma, Çölleşme ile Mücadele ve İklim Değişikliği Projeleri, Uluslararası
İlişkiler.
Müşteriler: TEMA’nın Türkiye’nin dört bir tarafında 440.000’in üzerinde gönüllüsü ve 555 gönüllü
temsilcisi var.
Tehdit ve Fırsatlar:
Kafkas Dağları’nın batı uzantısı olan Kaçkar Dağları, Conservation International tarafından dünyanın
en önemli 34 Biyoçeşitlilik Sıcak Noktasından biri olarak tanımlanmıştır. 2004 ve 2007 yılları arasında alanda BTC Petrol Boru Hattı Şirketi desteği, TEMA ve ODTÜ işbirliği ile yürütülen “Aşağı Kafkaslar Boşluk Analizi” projesi alanın önemini ve korumaya yönelik fırsatları ortaya koymuştur. Buna ek
olarak, yerel kamu kurumlarının, STK’ların ve halkın koruma konusundaki ilgisinin yoğunluğu Kaçkar
Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi’nin başlatılmasını sağlamıştır.
Amaçlar:
Koruma ve Planlama için Bilimsel Yaklaşım: Kaçkar Dağları’nın korunması için bilimsel yöntemlerin
geliştirilmesi, değerlerin geleceğe taşınması için bir koruma modeli oluşturulması.
Kırsal Kalkınma: Yöre halkına ormanların sunduğu değerleri sürdürülebilir şekilde ek gelire dönüştürmesi ve yaşam kalitesini artırması için destek olunması.
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Yaban Hayatı Zenginleştirme: Yaban kayatının izlenmesi, korunması ve geliştirilmesi, yöre halkına
yaban hayatına zarar vermeden ürünlerini koruyan sistemler sunulması.
Sürdürülebilir Turizm: Yöre halkı için en önemli ve gelecek vaat eden gelir kaynağı olan turizmi çevre
dostu metodlarla geliştirme.
Uygulama:
Dört yıl sekiz ay süren proje, 2 milyon Avro’ya mal oldu. 10 kişilik tam zamanlı proje ekibi, yaban
hayatı, biyoçeşitlilik ve coğrafi bilgi sistemleri uzmanları tarafından desteklendi. 70’in üzerinde danışman 1.250 günü aşkın teknik çalışma gerçekleştirdi. İki proje aracı 1.800 km2’lik proje alanında
200.000 km’nin üzerinde yol kat etti.
Proje, farklı üniversitelerden 20 kişilik uzman kadro tarafından yapılan yoğun envanter çalışmaları
sonucu Kaçkar Dağları’nın doğal değerlerini ve kritik alanlarını tanımladı.
Odun dışı orman ürünleri ve diğer doğal ürünleri kapsayan potansiyel ek gelir kaynakları araştırıldı ve
örnek uygulamalar yapıldı. Mevcut tarım ürünlerinden elde edilen gelirin artırılması için, üretim-pazarlama zincirindeki eksik halkalar belirlendi ve pilot projelerle tamamlandı. Verimi artıracak eğitimler
verildi.
Yerel ormanların değerini tanıtmak amacıyla ormanların ekonomik değeri belirlendi. Kaçkar Dağlarının değerini anlatan kampanya çalışmaları yürütüldü.
Sonuçlar/Kazanımlar:
Proje sonunda, 320 hane sürdürülebilir uygulamalar sayesinde ek gelir elde etti, 1.000’i aşkın kişi
sürdürülebilir tarımsal üretim uygulamaları, hayvancılık, turizm, yalıtım, yaban hayatı zararlarından
korunma gibi konularda eğitim aldı ve bölgede yaşayan insanların %50’sinin bölgenin doğal değerleri konusunda farkındalığı arttı.
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Pilot bir meyve-sebze kurutma tesisi kuruldu, çiftçilere eğitimler verildi, yem bitkileri, arıcılık ve meyvecilik gibi alternatif geçim kaynakları konusunda örnek uygulamalar gerçekleştirildi.
Nesli tehlike altında olan kırmızı benekli alabalığın hem yöre ekonomisine hem de doğaya kazandırılması amacıyla, yerel bir girişimciye verilen destekle alandaki ilk Kırmızı Benekli Alabalık Üretme
Çiftliği kuruldu.
Proje ile alanın doğru yönetimi için tüm paydaşları içine alan katılımcı ve sinerjik bir çalışma ortamı
oluşturulması hedeflendi. Bu doğrultuda, tüm ilgili kurumların katkıları ile Kaçkar Dağları Yönetim
Planı hazırlandı ve bu planı hayata geçirmek üzere Kaçkar Dağları Koruma ve Kalkınma Birliği’nin
(KADAB) temelleri atıldı. Bu yaklaşım, hem bölgenin doğal değerlerini sahiplenme duygusunu artırdı,
hem de yerel halkın da geleceği ile ilgili daha fazla söz sahibi olabilmesinin önünü açtı.
Alanda gerçekleştirilen biyoçeşitlilik envanter çalışmaları sonucunda, yeni bir bitki türü bulundu, düzinelerce nesli tehlike altında bitki ve hayvan türü belirlendi, doğal yaşlı ormanlar ve anıt niteliğindeki
alanlar tespit edildi.
Yusufeli ve Altıparmak Orman İşletme şeflikleri için ekosistem tabanlı orman amenajman planları
hazırlandı. Planlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından örnek niteliğinde kabul edilmektedir.
Nadir ve nesli tehlike altında olan yaban hayvanları ve davranışları uydu vericileriyle izlenerek çalışıldı.
Yöre halkına yaban hayvanlarından zarar görmeden birlikte yaşamanın yolları ve yöntemleri öğretildi.
Eğitimler ve teknik geziler ile alanda görev yapan yaban hayatından sorumlu personelin bilgi ve
deneyimi artırıldı.
Çağdaş envanter çalışmaları sonucunda avlanma kotaları revize edildi.
Yerel halkın talebi doğrultusunda Barhal Vadisi’ndeki hidroelektrik santrallerin (HES) çevresel etkilerini gösteren bir HES Değerlendirme Raporu hazırlandı ve farkındalık yaratma faaliyetleri düzenlendi.
Ormandan yakacak odun kesimini azaltmak amacıyla binalarda ısı yalıtımı tanıtıldı ve örneklendi.
Gelecek Planları:
Projenin en önemli çıktılarından biri olan “Kaçkar Dağları Yönetim Planı”nın yerel sahiplenme ve etkili
uygulama açısından Türkiye için bir model teşkil etmesi beklenmektedir. Çalışmalar çok sektörlü
planın hayata geçirilmesi için fon sağlama çabaları ile devam edecektir. Planın hayata geçirilmesini
sağlayacak yönetişim yapısı olan Kaçkar Dağları Koruma ve Kalkınma Birliği (KADAB) kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, çok sektörlü planın bazı bölümlerinin gelecek bölgesel ve ulusal
kalkınma planları kapsamında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
TEMA Vakfı, KADAB’ın kuruluş çalışmalarının tamamlanarak faaliyete geçmesi başta olmak üzere
bölgedeki çalışmaları takip etmesi ve yürütmesi için bir personel görevlendirmiştir.
Alınan Dersler:
Yerel değerlere ve kaynaklara dayalı bir sürdürülebilir kalkınma modelinin şiddetli göç veren
yerlerde bile işe yarayabileceği ispatlandı.
Paydaşların sahiplenme duygusunun, yaratıcı
kazan-kazan çözümlerle artırılabileceği ortaya
kondu.
Biyolojik çeşitlilik açısından önemli olan alanlarda herhangi bir koruma statüsü olmadan
da koruma hedeflerine ulaşabilmenin mümkün
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olduğu anlaşıldı. Bunun için,
alanın tüm potansiyelinin bilinmesi, işler koruma ve kalkınma modelleri geliştirilmesi ve
tanıtılması gerektiği ortaya çıktı. Katılımcı yaklaşımların yerel
sahiplenmeyi mümkün kıldığının altı çizildi.
Yerel paydaşların katılımının
sağlanması için görünür desteklerin projenin ilk yıllarında
uygulanması gerektiği alınan
derslerden bir diğeriydi.

İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.tema.org.tr/
http://www.kackarlarsenin.org/EN

Telefon:

+90 212 284 80 06
+90 212 283 78 16 (128)
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Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Proje Ortakları:

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Birleşmiş Milletler Kalkınma programı (UNDP), Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu (MDG-F)

Coğrafi Kapsam:

Ortak Program’da pilot bölge olarak belirlenen Seyhan Havzası odaklı olarak, ancak ulusal bazda uygulanmıştır.

Uygulama Süresi:

06/2008 - 12/2011

Kurumsal Profil:
Çalışan sayısı: 39
Ürün ve hizmetler: Özel Sektörün Araştırma - Geliştirme ve Teknolojik Yenileşim Projelerine Destekler
Müşteriler (Hedef Kitle): Özel Sektör
Hizmet verilen pazarların coğrafi dağılımı: Türkiye
Tehdit ve Fırsatlar:
İklim Değişikliği gelişmiş ve gelişmekte olan tüm dünya ülkelerinin kalkınma hedeflerini tehdit eden
ortak bir sorundur. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliğinin en fazla dikkate
alınan boyutu sera gazı salımlarının azaltılması olmuştur.
Buna paralel olarak iklim değişikliğine uyum konusu da ülkemizde ilk kez Haziran 2008’de yürürlüğe
giren Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı” ile gündeme gelmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın önde gelen alanlarından biri olarak “sanayi
sektörü” söz konusu Ortak Program’ın alt başlıklarından biri olarak ele alınmış, bu kapsamda EkoVerimlilik (Temiz Üretim) Programı Ortak Program’ın sanayi ile ilgili bileşeni olarak hayata geçmiştir.
Amaçlar:
Türkiye’de eko-verimlilik (temiz üretim) yaklaşımının tanıtılması ve konu ile ilgili bilincin ve kapasitenin geliştirilmesi, temiz üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması, eko-verimlilik (temiz üretim) alanında
ulusal uzman havuzunun oluşturulması, Seyhan Havzası öncelikli olmak üzere altı adet demonstrasyon projesinin uygulanması, yaygınlaştırılması ve bir Ulusal Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezi’nin
kurulması uygulamanın ana amaçlarıdır.
Uygulama:
Program faaliyetleri aşağıdaki zaman planına uygun olarak, UNIDO koordinasyonunda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından, Proje Danışmanı Prof. Dr. Göksel Demirer’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
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Tablo 7. Zamanlama
1. Planlama ve Hazırlık Fazı Haziran 2008 – Mart 2009
1.1.Proje ekibinin oluşturulması
1.2.Danışma Kurulu’nun oluşturulması
1.3.Öncelikli sektörlerin belirlenmesi
1.4.Yerel (Seyhan Havzası Bölgesi), ulusal ve sektörel paydaşların belirlenmesi
2. Uygulama Fazı Mart 2009 – Mart 2011
2.1.Ulusal ve uluslararası düzeydeki ilgili eko-verimlilik kurumlarıyla koordine olan bir Bilgi
Merkezi’nin oluşturulması
2.2.Yerel ve ulusal bazda farkındalık yaratma ve bilgilendirme çalıştayları/ toplantıları
2.3.Eko-verimlilik ve temiz üretime yönelik eğitim programı
2.4.Firmalarda eko-verimlilik pilot uygulamaları
2.5.Pilot uygulamalarda yer alan firmalara sürekli destek sağlanması
2.6.Eko-verimlilik Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar
3. İzleme ve Yaygılaştırma Fazı Aralık 2010 – Aralık 2011
3.1.Pilot uygulamalar ve sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması
3.2.Öncelikli sektörler için eko-verimlilik ve temiz üretime yönelik rehber dokümanların hazırlanması
3.3.Pilot proje çıktıları ve diğer yaygınlaştırma faaliyetleri
Sonuçlar/Kazanımlar:
Eko-verimlilik (temiz üretim) ile ilgili gelişmiş olan yaygın bir farkındalık, ilgi ve bilinç.Önemli bir kapasite ve potansiyel uzmanlara yönelik bir “ulusal uzman havuzu”Bilgi Merkezi ve yaygınlaştırma
araçları (web sitesi ve diğer tüm yayınlar, kaynaklar, belgesel filmi, vb.)Eko-verimlilik (Temiz Üretim)
Uygulama KılavuzuEko-verimlilik (Temiz Üretim) Merkezine yönelik altyapı çalışmalarıKamu kurumları ve özel sektörde başlatılan kapsamlı çalışmalar, stratejiler.
Yatırım tutarı: 264.800 $, yıllık mali kazanç: 1.357.792 $, 6 projenin geri ödeme süresi: 2,3 ay
Üretim sürecinde ve ürün kalitesinde iyileşme
İş gücünden tasarruf
Pilot proje firmalarında proses süresinin
kısaltılması
Bakım maliyetlerinde azalma
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Tablo 7. Çevresel Sonuçlar:
Su Tasarrufu

784.550 m3/yıl (%22)

Kimyasal Tasarrufu

192 ton/yıl Tuz (NaCl)
7,7 ton/yıl Tiner
5,2 ton/yıl Sodyum Siyanür (NaCN)
1,2 ton/yıl Kadmiyum Oksit (CdO)
1,7 ton/yıl Diğer

Enerji tasarrufu

4.681.000 kWh/yıl Doğalgaz (425.545 m3)
265.970 kWh/yıl Elektrik

CO2 salımında azalma

978 ton/yıl CO2

Diğer Kazanımlar

Proses süresinin kısalması
Bakım-onarım maliyetlerinin azalması
Atıksu arıtma maliyetlerinde azalma
Çalışma ortamlarının iyileştirilmesi

Gelecek Planları:
TTGV, ODTÜ ile sağladığı işbirliği ve
oluşturduğu diğer işbirliği ağları ile ekoverimlilik (temiz üretim) konusunda
önemli bir kapasiteye sahip olmuştur.
Bu konuda yürütülen proje ve faaliyetler
katlanarak artmakta, özel sektör ve kamudan gelen işbirliği ve hizmet talepleri
Vakıf olanakları ölçüsünde karşılanmaktadır. Diğer bir BM Ortak Programı olan
“Türkiye’de Tekstil Sektöründe KOBİ’ler
için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri
Oluşturulması Programı”, sektöre yönelik olarak çevre yönetimi ve temiz üretim
faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, TTGV
tarafından, İZKA finansmanı ile İzmir’de Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması Projesi ve BTC Boru Hattı
Şirketi finansmanıyla İskenderun’da Endüstriyel Simbiyoz Projesi devam etmektedir. TTGV’nin yeni
bir AB projesi ile de çevre alanında firmalar ve hizmet sağlayıcılar arasındaki işbirliği ağının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. TTGV’nin 2006 yılından bu yana devam eden “Çevre
Destekleri” ile de özel sektörün temiz üretime yönelik olarak finansman desteği devam etmektedir.
Bu desteğin diğer kaynaklarla güçlendirilmesi temiz üretimin yaygınlaştırılmasında önemli bir etki
sağlayabilecektir. Bu ve benzeri çalışmalar ile yaygınlaştırma sürekli artarak ve gelişerek devam
etmekte, oluşturulan işbirlikleri ve kapasite ile sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.
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Alınan Dersler:
Firmaların görerek öğrenme pratiğinden hareketle uygulama projelerinin eko-verimlilik (temiz üretim)
konusunda yaygınlaştıma potansiyeli artırdığı ve sürdürülebilirliği sağladığı görülmüştür. Dolayısıyla
doğru şekilde izlenen, raporlanan ve tanıtılan pilot uygulamaların önemi büyüktür. İlgili tüm paydaşlarla sağlanan iletişim, işbirliği olanakları bu tür programların gücünü artırmaktadır. Bu tür yaklaşımlarda kamu-özel sektör arayüzleri çok etkin olabilmekte, sanayinin güvenin sağlandığı yakın ve
dinamik ilişkiler önemli olmaktadır.
Kamu kurumlarının ilgisini çekebilmek büyük önem arz etmekte, temiz üretimin ülkede yerleştirilmesi için politika, finansman, işbirlikleri, bilgi paylaşım ağları, kapasite ve farkındalık ayaklarının tamamına yönelik kapsamlı programlar yürütülmelidir.
İletişim Bilgileri:
Internet Sitesi:

http://www.ttgv.org.tr/
http://www.ecoefficiency-tr.org/

Telefon:

+90 312 265 02 72/ 350-351
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www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr

