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SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM: ÜRÜN TASARIMI VE ÜRETİMİ 

TEMELİNDE MALZEMELERİN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ BİLİNCİ 

ÖZET 

Bu tez çalıĢmasının amacı, üretici ve endüstri ürünleri tasarımcısının sürdürülebilir 

tasarıma verdiği önemi araĢtırırken; sürdürülebilirliği, sürdürülebilir ürün tasarımını, 

geri dönüĢümü ve geri dönüĢüm malzemelerini incelemektir.  

Çevresel sorunların baĢ göstermesi ile yaklaĢık 40 yıl önce ortaya çıkan 

sürdürülebilirlik terimi zaman içinden geliĢmiĢ ve 1987‟de yayınlanan “Bizim Ortak 

Geleceğimiz” raporu ile dikkatleri toplamıĢtır. Bu  rapor sürdürülebilirliği 

“günümüzün gereksinimlerini yerine getirirken, gelecek nesillerin kendi 

gereksinimlerini yerine getirmesinden taviz vermemek” Ģeklinde tanımlamaktadır. 

Sürdürülebilir bir kalkınmaya ulaĢmada karĢımızda dört ana sorun bulunmaktadır. 

Bu sorunlardan ikisi ana sorunlar olup bunlar aĢırı nüfus ve aĢırı tüketimdir. Diğer 

sorunlar ise bu iki soruna bağlı sorunlar olup kaynak kullanımı ve kirliliktir. 

Sürdürülebilirlik kavramı incelendiğinde kavramın sadece çevresel boyutu olmadığı 

aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarınında olduğu görülmektedir. Çevresel 

boyut üzerine yapılan araĢtırmalarda ekolojik ayakizi ve biyokapasite terimleri büyük 

önem taĢımaktadır. WWF‟nin iki yılda bir hazırladığı YaĢayan Gezegen Raporları 

(Living Planet Report) verileri incelenmiĢ olup, mevcut durumu en iyi anlatan 

ekolojik ayakizi/biyokapasite oranlarına bakılmıĢtır. Dünyamızın Ģu anda ekolojik 

ayakizi/biyokapasite oranı 1,5 olup, bu değer, tükettiğimiz 1 birimi karĢılaması için 

1,5 dünyanın gerektiğini belirtmektedir. Dünyadaki bazı ülkelerin ekolojik 

ayakizi/biyokapasite oranlarına bakıldığında ise yaptıkları tüketimi karĢılaması için 

Amerika‟nın 4, Ġngiltere‟nin 3, Türkiye‟nin 2 adet dünyaya ihtiyacı olduğu 

görülmektedir. Yapılan tahminlerle mevcut durumun devam ettiği taktirde ortalama 

olarak 1,5 olan bu oran 2050 yılında 2,5 olacaktır. Ekolojik ayakizi miktarının 

birleĢenlerine bakıldığında en büyük paydayı %55‟lik oranıyla karbon ayakizinin 

aldığı görülmektedir. Karbon ayakizi yenilenemeyen kaynaklardan olan petrol 

tabanlı üretim ve petrol yakıtlarının kullanımı sorucu açığa çıkan karbon salınımıyla 

oluĢmakta ve çevresel sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırmak 

içinde kullandığımız kaynakları yenilenemeyen kaynaklardan yenilenebilir 

kaynaklara çevirmek ve verimli bir atık hiyerarĢiĢi metodu uygulanması 

gerekmektedir.  

Sürdürülebilir ürün tasarımı ise sürdürülebilirlik konusunun önemli bir alt baĢlığıdır. 

GeçmiĢte tasarlanılıp üretilen ürünlerde maliyet, form ve performans gibi faktörlere 

dikkat edilirken ürünün çevresel özellikleri göz ardı ediliyordu. Sürdürülebilir 

tasarımın doğması ile firmalar ürettikleri ürünlerin çevreye olan etkilerini, yasaların 

da onları zorlaması ile, önemsemeye baĢlamıĢlardır. Bu konuda araĢtırmalar da 

yapılmaya baĢlayıp, çeĢitli araĢtırmacılar sürdürülebilir tasarım prensipleri 

hazırlamıĢlardır. Sürdürülebilir ürün tasarımın en önemli baĢlıklarından biri ise ürün 

yaĢam döngüsüdür. Ürün yaĢam döngüsü, ürünü oluĢturacak olan malzemenin 

eldesinden, üretilerek kullanmasına ve bertarafına kadar tanımlamayı amaçlar. 
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Sürdürülebilir bir sistemden bahsedebilmemiz için ürün yaĢam döngüsünün kapalı 

bir döngü olması gerekmektedir. Bunun için de ürünü oluĢturan malzemelerin ya 

aynı ürünün ya da baĢka bir ürünün malzemesi olarak tekrardan sisteme katılması 

gerekmektedir. Geri dönüĢtürülebilir malzemelerin kullanılmaması durumunda 

kullanılan olan malzemeler, birincil kullanım malzemeleridir. Ancak, bu malzemeleri 

doğadan tekrar elde etmek icin kullanılan enerji geri dönüĢtürme sırasındaki 

harcanan enerjiye göre fazla olduğu gibi aynı zamanda bu malzemelerin 

oluĢturdukları sera gazı salınımları da daha fazladır.  

Ürünün yaĢam döngüsü değerlendirmesi ise, ürünün yaĢam döngüsü aĢamalarındaki 

girdi ve çıktıların çevreye verdiği etkiyi ölçmeye yarayan bir tekniktir. ISO bu 

amaçla, firmalarda ürün yaĢam döngüsünü uluslarası bir standarda çevirebilmek için 

14000 serisi standartları yayınlamıĢtır. Bu standartlar sayesinde uluslararası 

ticaretteki engellerin ve karmaĢıkların da ortadan kalkması amaçlanmaktadır.  

Sürdürülebilir bir sistemin oluĢması ve ürünlerin yaĢam döngülerinin var olabilmesi 

için atıklarımızın birbirlerinden ayrıĢtırılması gerekmektedir. Bu atıkların tekrar 

sisteme girmesi ile yeni malzemeye olan ihtiyaç azalacak ve sonucunda oluĢan çevre 

sorunları aza indirilecek, yeni kaynağa olan ihtiyaç azalacaktir. Atık ayrımının 

yapılmaması ve atıkların çöpe atılması durumunda, geri dönüĢebilir atık kirlenmekte 

ve geri dönüĢebilme kabiliyeti ve verimi azalmaktadır. Diğer bir sorun ise geri 

dönüĢtürülebilir atığın çöp alanlarına gitmesi sonucu oradaki diğer çözünülebilir 

atıkların çözünme kapasitesini ve verimi düĢürmesidir.  

Atıkların ayrıĢtırması, evlerimizde yani kaynağında ayırma, toplanma sırasında 

ayırma ve merkezde ayırma Ģeklinde yapılabilir. Atık olarak nitelendirilen geri 

dönüĢüm malzemeleri temelde cam, kağıt, plastik, metak, tekstildir. Bu malzemeler 

çeĢitli kullanım alanları için geri dönüĢtürülerek tekrar kullanılabilmektedir. 

ÇalıĢmanın içinde bu malzemelere tek tek değinilerek bu malzemelerin geri dönüĢüm 

süreçleri verilmektedir. 

Bu tez çalıĢmasının önemli bölümlerinden biri de çevreye olan sorumluluklardır. 

Dünyamızda bir çok ürün üretilmekte ve bu ürünler üretim aĢamasında alınan yanlıĢ 

kararlar sonucu atık olarak çevre kirliliğine ve kaynakların tükenmesine neden 

olmaktadır. ÇalıĢmanın sorumluluklar kısmında endüstri ürünleri tasarımcısı ve 

üreticinin sorumlulukları incelenmiĢtir. Sorumluluklar endüstri ürünleri tasarımcısı 

tarafından incelendiğinde, tasarımcının çok uzun süredir üstüne düĢen sorumluluğu 

yerine getirmediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Tasarımcı kiĢinin baĢlangıçtaki görevi 

ihtiyacı karĢılamak olsa da zaman içerisinde bu görevi değiĢime uğramıĢ ve çevreye 

olan sorumluluklarından uzaklaĢmıĢtır. Ancak 1990‟ların baĢında sürdürülebilirliğe 

verilen önemin artması ile tasarımcı kiĢi dünyaya olan sorumluluğunu tekrar 

hatırlamaya baĢlamıĢtır. Endüstri ürünleri tasarımcıları arasındaki diğer bir düĢünce 

de sürdürülebilir tasarım prensiplerinin olup olmadığıdır. Bazı araĢtırmacılar bu 

prensiplerin varlığından söz etse de diğerleri bu prensiplerin zaten iyi bir tasarımın 

parçası olması gerektiğini belirtmektedirler.  

Sorumluluklara üretici tarafından bakacak olursak, bu konuda çizgiyi ülkelerin kendi 

yasaları çizmektedir; “Kirleten öder”. Ülkelerin oluĢturdukları yasa tasarıları ya da 

kanunlarda, üreticinin sonuçta atık olacak olan ürünün, henüz planlama ve üretim 

aĢamasında, bütün yaĢam döngüsünü düĢünmeleri ve planlamaları gerektiği 

belirtilmektedir. Bunun yanında Hollanda hükümeti, 1988 yılında, sorumluluğun 

ürünün hem tasarımcısında, hemde üreticisinde olduğunu belirtmektedir.  
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Bu tez çalıĢmasında da üretici ve endüstri ürünleri tasarımcısının sürdürülebilir 

tasarım bilinçlerini irdelenmesi amaçlanmıĢtır. ÇalıĢma için iki grup belirlenmiĢtir, 

ilki endüstri ürünleri tasarımcısı sıfatı ile çalıĢan, endüstri ürünleri tasarımı lisans 

veya yüksek lisans eğitimi almıĢ kiĢiler, diğeri ise üretim sektöründe çalıĢan, çalıĢtığı 

firmada üretilecek ürün ile ilgili karar verme yetkisi olan kiĢilerdir. Anketlerde 

katılımcılara sorulan soruların büyük çoğunluğu aynı olup, farklı sorular anketin 

birinci bölümünde, katılımcıların demografik bilgilerinin olduğu bölümdeki 

sorulardır. Anketin ikinci bölümü sürdürülebilir tasarım ile ilgili olup, sorulan sorular 

her iki katılımcı grup için aynıdır.  

Anketlerden elde edilen sonuçlara göre, üretici anketi (ÜA) katılımcılarının eğitim 

seviyeleri ve sürdürülebilir tasarım hakkında ki bilgi seviyeleri,  endüstri ürünleri 

tasarımcısı anketi (EÜTA) katılımcılarından daha düĢük olmasına rağmen EÜTA 

katılımcılarından sürdürülebilir tasarım uygulamalarında daha bilinçli oldukları 

görülmektedir. EÜTA katılımcılarının her ne kadar sürdürülebilir tasarım hakkindaki 

bilgi seviyeleri daha yüksek olsa da, yaptıkları ürün tasarımlarında ürünün biçimi ve 

ergonomisi gibi maddelere sürdürülebilir tasarım maddelerinden daha fazla dikkat 

etmektedirler.   

Tez çalıĢmasında uygulanan diğer bir yöntemde görüĢme yöntemidir. Atık toplama 

ve geri dönüĢüm süreçlerini daha iyi anlamak için Kadıköy bölgesinin atık 

toplanmasında sorumlu olan AltaĢ Yapı Sanayi yetkilisi çevre mühendisi Fikri 

Karaman ve geri dönüĢtürülmüĢ plastik malzeme üreticilerinden biri olan Hür Plastik 

firması yetkilisi çevre mühendisi Levent ġahin ile görüĢmeler yapılmıĢtır. 

 

 



xx 

 

SUSTAINABLE DESIGN: DESIGN AND MANUFACTURING 

CONSCIOUSNESS  BASED ON RECYCLING OF PRODUCTION 

MATERIALS  

SUMMARY 

The purpose of this thesis is to analyze sustainability, sustainable product design, 

recycling and recycling materials while researching the importance producers and 

industrial designers give to sustainable design.  

The term “sustainability”, which has emerged like 40 years ago with the 

environmental problems arising, has evolved in time and has gathered attention with 

the report “Our Common Future” published in 1987. This report defines sustainable 

development as “development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”. We face 

four main problems in trying to reach a sustainable development. Among these 

problems, the two major ones are excessive population and extreme consumption. 

The other two problems are related to the first two and are resource usage and 

pollution. When analyzing the term sustainability, one observes that the term not 

only has an environmental extent to it but also has a social and economic dimension. 

Ecological footprint and biocapacity terms have great importance in the research 

carried on the environmental extent of it. Analyzing the data from the “Living Planet 

Report” prepared by WWF every two years, ecological footprint to biocapacity ratios 

that best explain the current situation have been considered.  Our Earth has a current 

ecological footprint to biocapacity ratio of 1.5; and, this value implies that 1.5 Earth 

is necessary to meet 1 unit of our consumption. When considering the ecological 

footprint to biocapacity ratios of some countries on Earth, it is observed that United 

States of America, England and Turkey need 2, 3 and 4 Earths respectively to meet 

their consumption levels. If the current situation continues as is, it is estimated that 

this current ratio that is on average 1.5 will increase to 2.5 by 2050. When looking at 

the components of the ecological footprint, the biggest share is observed to be of the 

carbon footprint with 55%. Carbon footprint is produced by the release of carbon as a 

result of the petroleum –a natural resource that is not renewable– based production 

and fuel usage and causes environmental problems. To eliminate this problem it is 

necessary to turn the resources we use from non-renewable into renewable resources 

and to use an efficient waste hierarchy method.  

As for sustainable product design, it is an important subheading of sustainability. 

Factors like cost, form and performance were paid attention to at products designed 

and produced in the old times while their environmental characteristics were ignored. 

With the emergence of sustainable product design and also with the law enforcement, 

firms have begun to give importance to the environmental impacts of their products. 

This topic has also started to be researched, and several researchers have prepared 

the principles of sustainable design. One of the most important headings of 

sustainable product design is product lifecycle. Product lifecycle aims to define the 

attainment of the material that will form the product, its production, its usage and its 
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disposal. To be able to talk about a sustainable system, it is necessary that product 

lifecycle is a closed cycle. Towards this end, materials that form the product should 

be included in the system again as a material of the same or of another product. In 

case recyclable materials cannot be used, materials primarily used are virgin 

materials. However, not only the energy used to obtain these virgin materials again 

from the environment is more than the energy used to recycle them, but also in 

comparison the greenhouse gas release of these materials are more.  

The evaluation of a product‟s lifecycle is a technique used to assess the effect of the 

inputs and outputs of lifecycle‟s phases on the environment. Towards this end, ISO 

has published the 14000 standard series in order to ensure an international standard 

for the product life cycle in the firms. It is also aimed to resolve obstacles and 

complications in international trade by means of these standards.  

To form a sustainable system and for the lifecycle of a product to exist, it is 

necessary to separate our wastes. As these wastes re-enter the system, the need for 

new material will decrease and consequential environmental problems will be 

reduced, while demand for new sources will diminish. In case wastes are not 

separated and are thrown away as trash, recyclable waste gets contaminated and the 

capacity and efficiency to recycle will be less. Another problem is the decrease in the 

decomposition capacity and efficiency of decomposable wastes when recyclable 

waste goes to regular trash areas.  

Separating wastes can be done at our homes, i.e. at their source, while collecting 

them or at the waste center. Recyclable materials qualified as wastes are mainly 

glass, paper, plastic, metal and textile. These materials can be used again by 

recycling them for various areas of usage. Each of these materials is mentioned one 

by one in this study while describing their recycling processes.  

Another important section of this thesis is about the responsibilities to the 

environment. A lot of different products are produced on Earth and due to some 

wrong decisions taken during their manufacturing stages; they cause pollution as a 

waste and depletion of natural resources. Responsibilities of industrial product 

designers and of producers are analyzed under the responsibilities section of this 

study. When these responsibilities are looked into from the perspective of product 

designers, it is concluded that since a very long time they have not been meeting the 

responsibilities that are on their part. Though at the beginning, the job of a product 

designer was to address a need, this job definition has changed over time and has 

moved away from its responsibilities towards environment. However, at the 

beginning of 90s when sustainability has gained more importance, designers have 

started to remember their responsibility towards the world. Another idea among 

industrial product designers is as to whether principles exist for sustainable design or 

not. Although some researchers mention the existence of such principles, others 

claim that these principles should already be an inherent part of a good design.  

If we look at the responsibilities from the producer‟s point of view; on this topic, the 

line is drawn by the laws of the countries; “whoever pollutes pays for it.” In the bills 

or laws that are passed in these countries, it is stated that already at the planning and 

manufacturing stage producers should think and plan ahead all the lifecycle of the 

product that will consequently become a waste. Besides this, in 1988 government of 

Holland states that responsibility is both on the designer and the producer of the 

product.  
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This thesis study has aimed to examine sustainability consciousness of producers and 

industrial product designers. Two groups have been determined for the study. The 

first group constituted of those who work under the title “industrial product designer” 

and those who have an undergraduate or graduate degree in industrial product design, 

whereas the second group constituted of those who work in the production sector and 

have the authorization to take decisions on the product to be produced in the 

company they work for. The majority of questions asked to the participants of the 

surveys were the same. The questions that were different were given in the first part 

of the survey and were related to the demographic information of the participants. 

Questions in the second part of the survey regarding sustainability were the same for 

both groups.  

According to the results obtained from the surveys, although the knowledge level on 

sustainability and education of the producer survey (PS) participants were less than 

those of the participants of industrial product designer survey (IPDS), it was 

observed that they were more conscious of applications of sustainability. Even 

though IPDS participants were more knowledgeable on sustainable product design, 

they pay more attention to the form and ergonomics of the products they design 

rather than their sustainable design materials.  

Another methodology used in this study was interviews. To understand waste 

collection and recycling processes better, interviews were held with Fikri Karaman, 

an environmental engineer and an official from AltaĢ Yapı Sanayi – the company 

responsible of collecting wastes for the Kadıköy district – and Levent ġahin, also an 

environmental engineer and an official from Hür Plastik – a company that produces 

recycled plastic materials. 
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1. GİRİŞ 

Ġçinde yaĢadığımız dünya, geçmiĢ ve Ģimdiki zaman eylemlerimiz nedeni ile büyük 

bir çevresel çöküĢe doğru ilerlemektedir. Ġnsan nüfusunda ki büyük artıĢ ve bu 

yüksek nüfusun beraberinde getirdiği yüksek tüketim oranları, plansız ve geleceği 

düĢünmeden yapılan üretimler sonucu doğal kaynaklar tükenme noktasına gelmiĢtir 

ya da kirlenerek kullanılmaz bir hale gelmiĢtir. Bizlerin herbirimizin bu sorunda 

sorumluluğu bulunmaktadır.  

Tasarımcı Sir Terence Conran tasarımcının görevinin “dünyayı olduğu gibi değil, 

olması gerektiği gibi hayal etmek” olduğunu  belirtmiĢtir. Ancak zaman içerisinde bu 

görev ya da bir baĢka deyiĢle bu sorumluluk kullanıcı talepler doğrultusunda 

değiĢmiĢ ve tasarımcı kiĢi çevreye olan sorumluluklarını göz ardı etmiĢtir. 

Sürdürülebilir tasarım kavramının doğuĢu, tasarımcının çevreye olan sorumluğunu 

hatırlamaya neden olsa da, tasarımcı kiĢinin ürün tasarımlarında sürdürülebilir 

tasarım prensiplerini diğer tasarım prensiplerine  göre ne derecede tercih ettiği merak 

konusudur. 

Diğer taraftan sürdürülebilir tasarımın sorumluluğu sadece ürün tasarımcısının 

değildir. Ġsveç ve Alman hükemetlerinin yayınladıkları kanun ve yasa tasarıları ile 

ürünün çevre üzerindeki olumsuz etkilerinde sorumluğun üreticide olduğunu 

belirtmiĢlerdir.  

Oysaki sorumluluk her ikisinindir. Bu konuda Hollanda Ġskan, Fiziksel Planlama ve 

Çevre Bakanlığı 1988 yılındaki genelgesinde sorumluluğun sadece ürünün 

tasarımcısında değil aynı zamanda üreticide olması gerektiğini ve kendi üzerlerine 

düĢen sorumluluğun farkında olmaları gerektiğini belirtmiĢtir.  

1.1 Tezin Amacı 

Bu tez çalıĢmasının amacı, endüstri ürünleri tasarımcıları ve üreticilerinin 

sürdürülebilir tasarım bilgi ve bilinçlerinin yanı sıra sürdürülebilir tasarıma verdikleri 
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önemin ve tasarım uygulamalarında etkisinin karĢılaĢtırmalı olarak incelenmesidir. 

Bu kapsamda her iki gruptan geliĢi güzel örnekler alınacak olup, bu örneklerle anket 

çalıĢması yapılacak ve anket sonuçları kalitatif ve kantitatif olarak 

değerlendirilecektir. Böylece hangi grubun sürdürülebilir tasarım konusunda daha 

bilgili, hangi grubun sürdürülebilir tasarımı daha çok uyguladığı görülebilecektir.  

Anket çalıĢması kapsamında endüstri ürünleri tasarımcılarına ve üreticilerine 

anketler yapılıp, katılımcılara 18‟er adet soru yöneltilmiĢtir. Sorulan sorular, 

demografik ve sürdürülebilir tasarım olmak üzere 2 bölümden oluĢmaktadır. 

Anketlerdeki demografik bölüm katılımcı anketlerde farklılık gösterirken, 

sürdürülebilir tasarım bölümü anketlerde benzerdir. Bu sayede de her iki grubun 

sürdürülebilir tasarım bilgi ve bilinçleri karĢılaĢtırmalı olarak değerlendirilecektir. 

Değerlendirme için, elde edilen sonuçlar, bazılarına T-Testi uygulanacaktır. Bu 

sayede alınan sonuçların birbirleri ile iliĢkileri istatistiki olarak ortaya çıkartılacaktır. 

Anketlere olan katılım, “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Anketi” için 31 kiĢi, “Üretici 

Anketi” için 30 kiĢidir.  

Bir diğer amaç ise ürünün kullanım sonrası atık olması ile bu atığın ayakizleri 

izlenecek olup, atığın tekrar ürün olması aĢamalarında “Ambalaj atıkları toplama ve 

ayırma” ve “Plastik atık geri dönüĢüm” firmalarından birer tanesi ile yapılmıĢ 

görüĢmeler aktarılacaktır.  

Tez kapsamında uygulanacak olan yöntemler, anket yöntemi, anket sonuçlarını 

analiz etmek için T-Testi yöntemi ve görüĢme yöntemidir. Bu yöntemler çalıĢmanın 

ileriki kısımlarında “Metot” baĢlığı altında daha kapsamlı olarak değinilecektir.  

Sürdürülebilir tasarımda bilinç kazandırmak konusu, bir yüksek lisans tezi 

kapsamında bütünüyle baĢarılabilecek bir konu olmamakta birlikte, küçük bir 

hamleyle, uyarıcı bir giriĢim çalıĢması sayılabilir. Tezin argümanı, sürdürülebilir 

tasarım kavramının tasarımcıların ve üreticilerin bilgi birikimlerindeki ve bakıĢ 

açılarındaki düĢünce birliği temelinde geliĢime katkı sağlaması konusudur. 

1.2 Çalışmanın İçeriği 

Tez çalıĢması kapsamında, sorulan sorulara cevap elde etmek için ilk olarak literatür 

çalıĢması yapılmıĢtır. Literatür çalıĢması, çalıĢmanın 2., 3., 4. ve 5. bölümlerini 

kapsamaktadır. 2. Bölümde çalıĢmanın ana konusu olan sürdürülebilirlik konusu 
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incelenecektir. Sürdürülebilirliğin tarihsel geliĢimi ile baĢlayan incelemeler, Bizim 

Ortak Geleceğimiz Raporu‟nda belirtilen sürdürülebilir kalkınmanın tanımı ile 

devam edecek, ve sürdürülebilir bir kalkınmanın, tek boyutlu bir kalkınma 

olmadığının belirtilmesi ile, sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik 

boyutlarına da değinilecektir. Sürdürülebilirlik bölümü atık hiyerarĢisinin ne 

olduğunun ve basamaklarının irdelenmesi ile bitirilirilecektir. 

3. bölümde, sürdürülebilir tasarım konusu ele alınacaktır. Sürdürülebilir tasarım 

kapsamında konu ile ilgili kavramlara, prensiplere ilgili araĢtırma bulguları 

paylaĢılacak olup, bir ürünün sürdürülebilir tasarım değerlendirmesinin yapılmasında 

ki ürün yaĢam döngüsü ve yaĢam döngüsü değerlendirmesi incelenecektir.  

4. bölümde ise, katı atıklar, atık ayrıĢtırma süreçleri ve bu atıkların geri dönüĢüm 

süreçleri incelenirken, geri dönüĢüm malzemelerinden üretilen ve üretilebilecek 

ürünlere değinilecek, geri dönüĢtürülmüĢ malzemeden üretilen ürün örnekleri 

verilecektir. Son olarak çalıĢma kapsamında yapılan görüĢmeler ve elde edilen 

bulgulara yer verilecektir.  

5. bölümde, endüstri ürünler tasarımcısı ve üreticinin sorumluluklarına denilecektir. 

Bu bölümde tasarımcı kiĢi ve üreticinin çevreye ne gibi sorumlulukları olduğu ve 

bunu konudaki durumlarına değinilecektir.  

Bu bölümü, çalıĢmanın metot kısmı, yapılan anket çalıĢması bulguları ve sonuç 

bölümü takip edecektir.  
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2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

Günümüzde doğada gördüğümüz çevre sorunları bir anda ortaya çıkmamıĢtır. Artan 

dünya nüfusu ve endüstri devriminin beraberinde getirdiği teknoloji alanındaki hızlı 

geliĢimle birlikte doğal kaynaklar, yenilenme süresi ve kaynak miktarı dikkat 

alınmadan hızla tükenmektedir. Doğal kaynakların dikkatsizce tüketildiği bu 

dönemde artan atık miktarına karĢı alınacak bir çözüm olarak “Sürdürülebilirlik 

Kavramı” ortaya çıkmaktadır.  

2.1 Sürdürülebilirlik Tarihçesi 

Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkıĢı 40 yıldan uzun bir süreye dayanır. 

Çevresel sürdürülebilirlik, ulusal bir politika olarak ilk olarak 1969 yılında Ulusal 

Çevre Politikası Kanunu (National Environment Policy Act, NEPA) kabul görmüĢtür 

[1]. Sürdürülebilirlik kavramı,  1972 yılında Ġsveç‟in baĢkenti Stockholm‟de 113 

ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (The 

United Nations Environmental Program, UNEP)‟nda Ġnsan Habitatı baĢlığının ana 

temasıdır [2,3]. 1975‟te Ulusal Çevre Eğitimi Programı (International Environmental 

Educational Program, IEEP) ve 1980‟de Dünya Koruma Stratejisi (World 

Conservation Strategy, WCS), UNEP yardımıyla yapılmıĢtır. Sürdürülebilirlik, doğal 

çevreninin korunması kadar ekonomik ve sosyal kalkınmanın da birbirinden ayrılmaz 

parçalar olduğunu kabul etmektedir[4]. 

1984 yılında BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreteri tarafından Norveç BaĢbakanı Gro 

Harlem Brundtland‟ın bağımsız bir komisyon olan Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu‟na (World Commission on Environment and Development, WCED)  

baĢkanlık etmesi istenmiĢtir. Üç yıl boyunca dünyanın çeĢitli bölgelerinde toplantılar 

gerçekleĢtirmiĢtir ve sonucunda 1987‟de Brundtland Raporu olarak da bilinen 

“Bizim Ortak Geleceğimiz (Our Common Future, OCF)" adında bir rapor 

yayınlamıĢtır. Bu raporda, evrensel bir sürdürülebilir kalkınma yolunu ve 

sürdürülebilirliğin önemini dünya çapında göz önüne sermiĢtir [1].  
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“Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı OCF raporunda Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

Sürdürülebilir kalkınma, günümüz gereksinimlerini yerine getirirken, gelecek 

nesillerin kendi gereksinimlerini yerine getirmesinden taviz verilmemesidir [5]. 

Konu kendi içinde 2 ana fikir barındırmaktadır.   

 Öncelik yardıma ihtiyacı olanların temel ihtiyaçlarının karĢılanması.  

 Günümüz ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karĢılanmasında çevre 

olanaklarının sınırlılığı [4]. 

OCF raporunun önemli olmasının ana nedeni, mevcut olan kalkınma sisteminin 

sürdürülebilir olmadığı belirtilmiĢ olup, “sürdürülebilir kalkınma terimi” ilk kez 

kullanılmıĢtır [6]. 

OCF raporunun oluĢturulmasından sonra birçok uluslararası giriĢimler baĢlamıĢtır. 

Bunlardan biri 1992'de Rio'da  düzenlenen ve BirleĢmiĢ Milletler üyesi ülkelerin 

neredeyse tamamının katılımıyla gerçekleĢtirilen BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve 

Kalkınma Konferansı (The United Nations Conference on Environment and 

Development, UNCED)‟dır. Konferans sırasında, sürdürülebilir kalkınma için 

bağlayıcılığı olmayan bir de eylem planı hazırlanmıĢ olup, bu plana Ajanda 21 adı 

verilmiĢtir [7]. 

Bu plandan yaklaĢık 10 yıl kadar sonra 2002 yılında Johannesburg'da gerçekleĢtirilen 

Dünya Kalkınma Zirvesi'nde (World Summit for Sustainable Development, WSSD) 

Ajanda 21 ile eĢit kapsamda olan Johannesburg Bildirgesi yayınlanmıĢtır.  

Son olarak da, 13-22 Haziran 2012 tarihleri arasında Brezilya‟nın baĢkenti Rio‟ da 

yapılmıĢ olan BirleĢmiĢ Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, BMSKK 

(United Nations Conference on Sustainable Development, UNCSD) diğer adıyla 

Rio+20‟dir. Konferansın teması; 

 GeliĢmekte olan ülkelere sürdürülebilir kalınmaya ulaĢmak için yeĢil 

ekonomiye geçiĢin sağlanması ve insanların yoksulluktan çıkartılması 

sırasında geliĢme yolunda çevresel bir yol desteği sunmak [8]. 

 Kurumsal bir çerçeve oluĢtururken, sürdürülebilir kalkınma için uluslararası 

koordinasyonun iyileĢtirilmesinin sağlanması [8]. 

Sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasına neden olan etkenler incelendiğinde, 

sürdürülebilirliği engelleyen ve halen tam anlamıyla çözülememiĢ dört adet temel 
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sorunla karĢılaĢırız. Bunlar, aĢırı tüketim, kaynak kullanımı, kirlilik ve aĢırı nüfustur  

[9]. 

2.3 Sürdürülebilirlik Tanımı 

Sürdürülebilirlik pek çok birim tarafından tanımlanmıĢ ve tanımı süre gelen zaman 

içerisinde çeĢitli değiĢimlere uğramıĢtır. Wikipedia sürdürülebilirliği “Nasıl bir 

biyolojik sistem, zaman içinde değiĢimini sürdürmeli ve üretken olmalıysa, insanlar 

için de sağlığın uzun süreli korunması, doğal hayatın korunmasına ve doğal 

kaynakların korunarak kullanılmasına bağlıdır” [10] Ģeklinde tanımlamaktadır. Özet 

olarak, insanoğlunun devamı doğanın sürdürülebilirliğine bağlıdır.  

Diğer bir yandan, “Sustainable Seatle” isimli bir dernek sürdürülebilirliği Ģu Ģekilde 

tanımlamıĢtır:  “Ekonomik ve toplumsal değiĢimlerle, ekolojik ve sosyal hasara 

neden olmadan refah ve yaĢam kalitesini arttırmak.” 

Bu tanımlara bakıldığında, insanların sosyal yaĢam standartları ve ekonomik durum, 

çevre koĢullarının dıĢında sürdürülebilirlik kavramının ayrılmaz bir parçasıdır.  Tüm 

tanımların temelinde bu üç “Çevresel, Sosyal ve Ekonomik” öğe göze çarpmaktadır. 

2.4 Sürdürülebilirliğin (Kapsamı) 3 boyutu 

Sağlıklı bir ekosistem, insanlar ve diğer canlılar için önemli olup, onlara kaliteli 

yaĢam koĢulları sağlar. Ancak endüstri devrimi ile baĢlayan ve 2. Dünya SavaĢı ile 

devam eden, hızlı tüketim ürünleri temeline dayanan ekonomik yapılanmalar 

yüzünden, çevre ve ekosistem zarar görmüĢtür. Dünya üzerinde ki insan nüfusunun 

da artmasıyla birlikte üretim artmıĢ ve kaynaklar hızla tükenmeye baĢlamıĢtır. 

Sürdürülebilir bir dünyanın var olabilmesi için insanların tükettiklerinin doğanın 

ürettikleriyle dengede olması gerekmektedir. Bu denge Ģu an nufus artıĢıyla 

desteklenerek, aĢırı üretim ve tüketim nedeniyle bozulmuĢtur. Bu olumsuz etkileri 

azaltmak için iki temel yol bulunmaktadır. Bunlardan biri çevre yönetimi, diğeri 

insan tüketiminin yönetimidir ki bunun ekonomiyle ilgilisi vardır. Bundan dolayı 

sürdürülebilirlik yaklaĢımı Çevresel, Sosyal ve Ekonomik olarak 3 temelin üzerine 

oturtulmuĢtur. Sürdürülebilirliğin farklı gösterimleri ġekil 2.1‟de gösterilmiĢtir.  
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Şekil 2.1: Sürdürülebilirliğin Farklı Gösterimleri [14]. 

Bu 3 temel farklı Ģekillerde gösterilebildiği gibi,  John Elkington‟ın da tanımladığı 

gibi üçlü temel çizgi (Gezegen, Ġnsan ve Kâr)  ile ifade edilir.  

2.4.1 Ekonomik boyutu 

Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu temelde bireyler, organizasyonlar, ülkeler ve 

topluluklar için maliyetleri azaltmak, bunlara değer katmak ve ekonomik fırsatlar 

yaratmaktır. Sürdürülebilirliğin bu boyutu, ekonomik büyümenin sağlıklı bir 

ekosistem ile dengede olmasını sağlar [11].  

Jonathan M. Harris, sürdürülebilirliğin ekonomik boyutunu; “Bir sistem, mal ve 

hizmetleri süregelen esaslara dayanarak üretebilmeli; hükümet ve dıĢ borçların 

yönetilebilirliğini sürdürebilmeli, tarımsal ve endüstriyel üretime zarar veren sektörel 

dengesizliklerden sakınmalıdır.” Ģeklinde tanımlamaktadır [12]. 

Sağlıklı bir yerel ekonomi, sürdürülebilir ve yaĢanabilir bir toplum için önemlidir. 

Sağlam bir ekonomik yapı daha yüksek kaliteli bir yaĢamı beraberinde getirecektir.  

Piyasa olaylarıyla ilgili kategorileri, kiĢisel düĢüncelere indirgeyen bir ekonomi cinsi 

olan neoklasik ekonomi teorisine göre; sürdürülebilirlik, refahın maksimizasyonu 

olarak tanımlanır [12,13].  

Ekonomideki doğal kapital kavramına bakacak olursak; Doğal kapital, toprak ve 

atmosferik iĢlevlerden, dünyadaki tüm kaynaklardan ve çevresel fonksiyonlardan 
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oluĢmaktadır. Buna göre sürdürülebilir kalkınmanın, doğal kaynakların korunmasıyla 

olabileceğini söylenmektedir. Ancak, doğal kaynakların sürdürülebilirlik kuralı, 

yukarıda tanımını verdiğimiz neoklasik yaklaĢımdan farklı olduğunu görülmektedir. 

Çünkü neoklasik yaklaĢımda doğal kaynakları korumak için bir neden 

bulunmamaktadır [12]. 

Farklı ekonomistlerin düĢüncelerine de yer verildiğinde, Herman Daly [12] ürün 

sürdürülebilirliği için yenilenebilir kaynaklarının kullanımının sınırlandırılması, 

yenilenemeyen kaynakların da yenilebilir kaynaklarla değiĢtirilmesini önermektedir 

[4,12]. John Hartwick ise, Daly‟nin önerisinden farklı olarak, doğal kaynağın 

ekonomik fayda sağlanması için kullanılabileceğini belirtmiĢ ve doğal kaynakların 

kullanımında bir kısıtlama getirmemiĢtir. Son olarak Michael Toman ise, 

kullanılacak doğal kaynaklarda bir sınırın olması gerektiğini belirtmiĢtir. Bu sınırda 

doğanın kendini yenileme sınırı olarak tanımlanmıĢtır [12]. 

2.4.2 Sosyal boyutu 

OCF raporunun ana maddelerinden biri insan, diğeri ise insanların temel ihtiyaçları 

karĢılanırken günümüz gereksinimlerinden ve gelecek nesillerin gereksinimlerinden 

taviz verilmemesidir. Bu perspektifte, sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna 

bakıldığında gıda, barınma gibi zorunlu gereksinimlerin yanı sıra güvenlik, eĢitlik, 

sağlık, özgürlük, eğitim ve istihdam gibi gereksinimlerle de karĢılaĢılmaktadır.  

Özetle sürdürülebilirliğin sosyal boyutundaki amaç, bireylerin ve toplumun bir bütün 

olarak refah seviyesini arttırmaktır [4,14].  

BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programın, 

UNDP), sosyal olarak kalkınmanın genelde ülkenin ulusal geliri ile ölçülmeye 

çalıĢıldığını, ancak kiĢi baĢına düĢen gelir sosyal kalkınma için önemli bir boyut olsa 

da tek baĢına olmadığı belirtilmektedir. UNDP‟ye göre insani geliĢmenin zayıf 

olması, yoksulluğun maddi olmayan kısımı olan yoksunluktur. Yoksulluk, yetersiz 

gelir ya da harcamalar sonrası asgari yaĢam standardına eriĢememek ise, yoksunluk 

da eğitimsizlik, sosyal güvencenin olmaması, ikili iliĢkilerde zayıflık ve 

sosyalleĢememedir.  Bundan dolayı da, bir ülkede sosyal sürdürülebilirlikten 

bahsederken, gelir düzeyinin yüksek oluĢu o ülkenin sürdürülebilir kalkınma 

seviyesine ulaĢtığını belirtmez.  Ekonomik olarak kalkınmıĢ birçok ülkede sosyal 

sorunların çözülemediği görülmektedir [4].  
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Örnek olarak, ülkemiz insani geliĢmeyi, gelirin yanı sıra eğitim ve sağlığa iliĢkin 

göstergeleride dikkate alarak ölçmeyi hedefleyen Ġnsani GeliĢme Endeksi (ĠGE) 

sıralamasında, gelire göre olan sıralamasından daha geridedir. Türkiye‟nin Ġnsani 

GeliĢme Raporları (ĠGR) değeri 2010 yılında 0,679 olup, 169 ülke arasında 83. sırada 

yer almaktadır. Ancak sadece gelire göre yapılan sıralamada 59. sırada yer aldığı 

görülmektedir. ĠGR, UNDP tarafından 1990 yılından itibaren yayınlanmaya 

baĢlamıĢtır. Bu raporlarda, gelirin yanı sıra demokratik yönetim, cinsiyet eĢitsizliği 

ve yoksulluk gibi endeksler yer almaktadır [12,15]. Türkiye‟ye ait ĠGR puanları ve 

sıralama listesi Çizelge 2.1‟de verilmiĢtir.  

Çizelge 2.1: Türkiye‟ye ait 1980-2010 yılları arasındaki ĠGR puan ve sıralaması. 

ĠGR Türkiye Puanı Sıralama Ülke Sayısı 

1980 0,467 57 95 

1990 0,552 71 119 

1995 0,583 74 131 

2000 0,629 68 139 

2005 0,656 82 169 

2009 0,674 84 169 

2010 0,679 83 169 

  

Sürdürülebilirliğin ülkeler bazında olan sosyal boyutuna ek olarak kurumların da 

sürdürülebilirliğin sosyal boyutunda sorumlulukları olduğu görülmektedir. 

Kurumların sürdürülebilirlikteki sosyal boyutuna kısaca, “Kurumsal Sosyal 

Sorumlulukları”(KSS) (Corporate Social Responsibility) olarak ifade edilmektedir. 

KSS, firmaların yaptıkları eylemlerinin topluma ve çevreye olan geri dönüĢlerini 

hissedarlarına ve yatırımcılarına belirli dönemlerde raporlar halinde yayınlaması, 

yaptıkları üretimi, üretimin çevreye sağladığı yararları ve sosyal sorumluluk 

projelerini yatırımcılarla paylaĢmasıdır. KSS firmaların kendi kendilerine 

hazırladıkları raporlar olduğu ve firma içerisinde herhangi bir standardın 

uygulanmaması sebebi ile raporun yayınlanması ve diğer firmalar ile karĢılaĢtırılması 

bir sorun oluĢturmaktadır. Firmalar tam bu noktada, KSS ya da üçlü temel çizgi 

(triple bottom line) raporlamalarına ihtiyaç duymuĢtur. Bu raporlar 3 ana baĢlığı 

içerir. Bunlar, insan, gezegen, kazançtır ki bu amaçlar da sürdürülebilirlikle 

eĢleĢmektedirler. 
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2.4.3 Çevresel boyutu 

Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu, gelecek nesiller için insanların çevreye olan 

olumsuz etkilerinin azaltılmasını içermektedir. Buna ek olarak, hava, su, toprak ve 

ekosistemin yanı sıra, mevcut rezervlerin korunmasıdır. Teknolojideki geliĢmeler, 

nüfus oranının artması ve sanayideki geliĢmeler, giderek artan çevre sorunlarına, 

küresel ısınmaya, asit yağmularına, ozon deliğinin büyümesine, kimyasal atıkların 

artmasına, çevre kirliliğine, ormanların ve orman alanlarının azalmasına ve bu 

sebeplede çölleĢmeye neden olmaktadır[14]. 

WWF (World Wide Fund)‟nin 2012 YaĢayan Gezegen Rapor‟una göre, çevresel 

sürdürülebilirlikle ilgili olarak karĢılaĢılan terim ekolojik ayakizidir. WWF ekolojik 

ayak izini, tüketilecek kaynakları üretmek ve üretilen atıkları bertaraf etmek için 

gerekli biyolojik olarak verimli toprak ve su alanlarını kullanarak insanların doğadan 

talebini hesaplamaya yarayan bir metod olarak tanımlanmaktadır [16,17]. 

2008 yılında Dünya‟nın toplam biyokapastesi (bir alanın, kaynakları sağlama ve 

atıkların absorbe etme kapasitesidir) 12 milyar gha (global hektar, yeryüzünün 

biyolojik kapasitesinin ortak bir birimdir) ya da kiĢi baĢına 1,8 gha iken, insanların 

yarattığı ekolojik ayakizi 18,2 milyar gha ya da kiĢi baĢına  2.7 gha‟dır. Rakamlar 

arasındaki bu dengesizlikten dolayı, bir yıl içinde kullanlan kaynakların kendilerini 

yenilemesi 1.5 yıl alacaktır [17]. ġekil 2.2‟de bu denge görülmektedir.  

 

Şekil 2.2: 1961 ve 2008 yılları arasında kiĢi baĢı ekolojik ayakizi ve 

biyokapasite eğimleri [17]. 
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ġekil 2.2‟de 1961 ve 2008 yılları arasında kiĢi baĢına ekolojik ayakizi ve 

biyokapasite eğimleri görülmektedir. ġekil 2.2‟de gösterilen eğrinin sağ tarafında 

kalan pembe alanda ki fark ekolojik ayakizi ile biyokapasite arasındaki farkı 

göstermektedir. Bu fark 1970‟den itibaren açılmaktadır. Bu eğride biyokapasitenin 

yıllar geçtikçe düĢmesinin nedeni, küresel olarak nüfusun artmasıdır. Nufusun 

artmasıyla birlikte dünya üzerindeki kaynakları paylaĢacak daha fazla insanın varlığı 

biyokapasiteyi düĢürmektedir. ġekil 2.2‟deki eğriye Türkiye‟nin mevcut durumu için 

bakacak olursak, ġekil 2.3 eğrisiyle karĢılaĢırız [18]. ġekil 2.3‟ten Türkiye‟nin 2008 

yılı için biyokapasitesi kiĢi baĢı yaklaĢık olarak 1,35 gha iken, ekolojik ayakizi  

dünya ortalaması olan kiĢi baĢı 2,7gha olduğu görünmektedir. Bu değerlerden kiĢi 

baĢı ekolojik ayakizi değeri dünya ortalasıyla eĢdeğerken, kiĢi baĢı biyokapasite 

değeri dünya ortalamasının altındadır [17]. 

 

Şekil 2.3: Türkiye için 1961 ve 2008 yılları arasında kiĢi baĢına ekolojik 

ayak izi ve biyokapasite eğimleri[18]. 

Ayrıca Türkiye‟nin 1 senede oluĢturduğu ekolojik ayakizi miktarını dengelemek için  

yaklaĢık olarak 2 dünya gerekmektedir; diğer bir tarafdan Amerika ‟ya  üretilen 

ekolojik ayakizi miktarıyla yaklaĢık 4 dünya, Ġngiltere‟ye yaklaĢık 3 dünya 

gerekmektedir. [18,19] Global Footprint Network‟e göre bu tüketim hızıyla devam  

edilecek olursa, 2050 yılında 2,5 dünyaya bedel miktarda kaynak tüketiliyor olacaktır 

[20]. 

ġekil 2.4‟te, 1961-2008 yılları arasında küresel olarak üretilen ekolojik ayakizi 

miktarı ve bileĢenleri verilmiĢtir. ġekilden de görülebileceği gibi, ekolojik ayakizi 
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bileĢenlerinden en büyüğü olan %55‟lik oranla karbon ayakizidir. Karbon ayakizi, 

petrol tabanlı üretim ve yakıtların kullanımı sonucu açığa çıkan karbon salınımıdır. 

Bu karbon,  sera gazı salınımına neden olup, bu sera gazları bitkiler tarafından 

emilemez ve bu da küresel ısınmaya, iklim değiĢikliğine neden olmaktadır [21,22]. 

 

Şekil 2.4: 1961-2008  yılları arası küresel olarak üretilen ekolojik 

ayakizi miktarının bileĢenleri [17]. 

2.5 Doğal Kaynaklar 

Sürdürülebilir bir çevrenin sağlanması ve OCF raporunda da belirtildiği gibi gelecek 

nesillerin bizimle eĢit kaynaklara sahip olabilmesi için doğal kaynakların iyi bir 

Ģekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Doğadaki kaynaklara bakıldığında iki tip 

kaynaktan bahsedilir; yenilenebilen kaynaklar ve yenilenemeyen kaynaklar.  

- Yenilenebilir kaynaklar: 

Bu tip kaynaklar, dünyanın kendi ekosisteminde yer alan, doğada rahatlıkla 

bulunabilen ve ulaĢılabilen (ağaç, toprak, su ve hava vb.), hatta tüketildiği zaman 

kendini yenileyebilen (güneĢ ve rüzgar gibi limitsiz) kaynaklardır. Bu tip kaynakların 

yenilenebilirliklerinde sürdürülebilir olmalarına da dikkat edilmesinin yanı sıra 

yenilenebilir enerji kaynakları olarak da kullanılabilmektedirler [23].  Örnek olarak, 

ġekil 2.5‟de güneĢ enerjisi panelleri ve Okyanus Tipi Rüzgar enerjisi türbinler 

(Offshore) bulunmaktadır. 
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Şekil 2.5: Yenilenebilir kaynakları - GüneĢ Enerjisi Panelleri ve 

Rüzgar enerjisi türbinleri [24,25]. 

- Yenilenemeyen kaynaklar: 

Bu tip kaynaklar doğada rahatlıkla bulunamayan, yerine yenisi konamayan ve 

kullanıldıktan sonra tamamen yok olan ya da harcanma hızları, doğanın tekrar bu 

kaynakları oluĢturma hızından çok daha hızlı olan kaynaklardır. Genellikle bu tip 

kaynakların tüketilmesinde, sera gazı etkisi gibi çevreye de zararları bulunmaktadır. 

Yenilenemeyen kaynaklara örnek vermek gerekirse, fosil yakıtlar baĢlığı altındaki; 

kömür, petrol ve doğal gaz (diğerlerinin aksine çevreyi kirletmez) gibi kaynaklar ile 

nükleer enerji olarak kullanılan uranyum verilebilir (ġekil 2.6).  

  
 

Şekil 2.6: Yenilenemeyen kaynaklar – Kömür (sağda), Petrol (solda) [26,27]. 

Sürdürülebilir bir çevre için, kaynaklarımız kadar bu kaynakları tükettikten sonra 

oluĢan atıkların nasıl bertaraf edileceğine de dikkat edilmelidir. Bu sebep ile 

kaynakların üretiminden tüketimine kadar atığın hiyerarĢisini takip eden entegre bir 

atık yönetimi gerekmektedir. Salah el Haggar‟a göre  atık yönetimi, doğal 

kaynakların korunumu kadar  çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir kalkınma için 

zorunluluk olarak görmektedir. Kaynakların tüketimi esnasında oluĢacak atıkların 
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düzenli olarak bertarafı sağlanmadığı takdirde sürdürülebilir bir sistemden 

bahsedilemez [6]. 

2.6 Atık Hiyerarşisi 

Atıkların beĢikten mezara kadar olan bertarafını ifade eden atık hiyerarĢisi ġekil 

2.7‟de verilmiĢtir. Bu piramitin en üst halkasında atık oluĢumunu kaynağında 

azaltmak, sonraki aĢamalarında tekrar kullanmak, geri dönüĢtürmek, geri kazanmak 

ve bertarafını sağlamak vardır. Literatürde atık hiyerarĢisi değiĢik Ģekillerde 

verilmektedir (ġekil 2.7). Bazı kaynaklar da ise, atık azaltımı aĢaması ikiye 

ayrılmaktadır.   Burada atık azaltımı, atık oluĢumunu önleme ve atık oranını asgariye 

indirme olarak iki ayrı basamağa ayrılmıĢtır [28]. 

 

Şekil 2.7: Atık hiyerarĢisi [6] ve Alternatif atık hiyerarĢisi [10]. 

Entegre bir atık yönetiminin ve alt maddelerinin yararları aĢağıdaki gibidir; 

[29,30,31] 

 Hammadde ihtiyacını azaltarak kirliliği önlemek. 

 Enerji tasarrufu sağlamak. 

 Ġklim değiĢikliğine neden olan, sera gazı salınımını azaltmak. 

 Çevrenin gelecek nesiller için korunmasını sağlamak. 

 Para tasarrufu yapmak. 

 Atık azaltımı ve tekar kullanımı ile geri dönüĢtürülecek yada bertaraf 

edilecek olan atık miktarını azaltmak. 

 Geri dönüĢtürme ile çöp alanlarına gidecek olan atık oranını azaltmak. 

 Atık azaltımı ve tekar kullanımı ile ürünlerin bütün yaĢam sürelerince 

kullanılmalarını sağlamak.  

 Potansiyel olarak tehlikeli maddelerin güvenli bertarafı yönetimiyle halk 

sağlığının korunmasını sağlamak. 
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 Yerel ortamların korunması; Evsel atıkların toplanmasını sağlayarak, iĢyeri 

atıklarının yada evsel atıkların çöp yığınları oluĢturmasını engellemek. 

2.6.1 Atık azaltımı  

Atık hiyerarĢisine göre birinci ve en önemli basamak olan atık azaltımı (reduce), 

kelime anlamından da anlaĢılabileceği gibi, bir insan ya da organizasyon tarafından 

üretilen atık miktarının, atığın içindeki zararlı madde oranının ve de çevreye olan 

etkisinin azaltılmasıdır. Atık hiyerarĢisinin en üst halkasını oluĢturan bu basamak 

atığın kaynağında azaltılmasını amaçlamaktadır. Örneğin, az atık üretildiğinde daha 

az kaynak kullanılacak ve  böylece de bu atığı geri dönüĢtürmek yada bertaraf etmek 

için daha az para ve enerji harcanacaktır [32, 33, 34, 35].  

Atık azaltımı seçimine örnek olarak, kullanmakta olduğumuz pet ĢiĢeler verilebilir. 

Pet ĢiĢelerin (ġekil 2.8) ağırlıklar 15gr‟dan 12gr‟a düĢürülmüĢtür, ĢiĢe kapakları ise 1 

mm küçültülüp, boyları 0,5cm kısaltılmıĢtır. Bu sayede  1,8gr olan kapak ağırlığı, 

1,35gr‟a inmiĢtir ki bu da toplamda %40‟lık bir malzeme tasarrufu sağlamaktadır 

[36]. Bir baĢka örnek te aluminyum içeçek kutularıdır. ġekil 2.8‟de eski ve yeni 

aluminyum içecek kutuları arasında %23‟lük orana denk gelen 7,5gr‟lık ağırlık 

azaltımı vardır bu da senede  757,50 ton aluminyum plaka tasarrufuna olanak 

sağlanmaktadır [37]. 

  
  

Şekil 2.8:  Atık azaltımı örnekleri, plastik pet ĢiĢe (solda), 

aluminyum içecek kutusu (sağda).  

2.6.2 Tekrar kullanım 

Atık hiyerarĢisinin ikinci basamağı olan tekrar kullanım (reuse), kullanılmıĢ olan bir 

ürünün kullanım amacını değiĢtirerek baĢka bir yerde ya da amaç için halen iĢ 

görebilecek olan parçalarını kullanmaktır. Örnek olarak, ülkemizde yaygın olarak 



17 

kullanılan yoğurt, dondurma ambalajlarının mutfakta saklama kabı ya da saksı olarak 

kullanılması (ġekil 2.9) verilebilir.  Yeniden kullanımda, ürün geri dönüĢtürülmek ya 

da bertaraf edilmek için tekrar toplatılmaz, bu yüzden de yeniden kullanım, atık 

azaltımının baĢka bir Ģekli olarak görülebilir [6,38]. ġekil 2.9‟da tekrar kullanıma 

teĢfik eden ve Nicolas le Moigne tarafından tasarlanan su ĢiĢesi ağzına takılan aparat 

sayesinde su ĢiĢesi, sulama ĢiĢesi olarak tekrardan kullanılmakta ve bu ürünün 

herhangi bir geri dönüĢtürme ve bertaraf için geri toplanması gerekmemektedir. 

 

  
 

Şekil 2.9: Tekrar kullanım örnekleri, saksı olarak kullanılan bir ambalaj (solda), 

Nicolas le Moigne tarafından tasarlanan tekrar kullanım su ĢiĢesi ağzına 

takılabilen sulama aparatı (sağda) [39].  

2.6.4 Geri dönüşüm 

Geri dönüĢüm (recycle), atık hiyerarĢisinin üçüncü basamağıdır. Geri dönüĢüm, 

üretimden bozuk olarak çıkmıĢ, ıskarta olarak ayrılmıĢ ya da kullanım ömrü sonrası 

atık olarak ayrılması sonucu yeniden bir aynı ya da benzer ürünleri (açık/kapalı 

döngü geri dönüĢüm) üretmek için hammadde olarak sisteme geri girmesidir [31].  

Her iki döngüde de kullanılan malzemeler geri dönüĢüm malzemeleri olup temel fark 

nihai üründür. Kapalı döngü geri dönüĢümde üretilecek olan ürünü oluĢturan 

malzemeler, aynı ürün ya da ürünün parçalarının geri dönüĢümüyle elde edilen 

malzemelerdir. Kapalı döngü geri dönüĢüme örnek olarak, aluminyum içecek 

kutuları verilebilir. Kullanılan aluminyum kutular toplanır ve tekrar aluminyum kutu 

yapımında kullanılır [40].  
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Açık döngü geri dönüĢüm ise üretilen yeni ürün eski ürünle aynı değildir. Açık 

döngü geri dönüĢüm sonucu üretilen ürünün kalitesinde bir kayıp meydana 

gelmektedir. Açık döngü geri dönüĢüme örnek olarak, plastik içecek ĢiĢelerinin geri 

dönüĢtürülerek plastik drenaj borusu olarak tekrar üretilmesi verilebilir [41]. 

 

Şekil 2.10: Geri dönüĢüm simgesi. 

Geri dönüĢüm, malzeme tabanlı bir kavramdır ve bu aĢamada malzeme seçimi 

önemli bir basamaktır. Bir ürünün geri dönüĢtürülebilir olabilmesi için o malzemenin 

yeniden üretime girebilir olması gerekmektedir. Ayrıca her malzeme geri 

dönüĢtürülememektedir.  

Geri dönüĢüm konusuna ilerki bölümlerde daha çok değinilecek olup bazı geri 

dönüĢtürülen örnekler ġekil 2.11 gösterildiği gibidir: 

 

Şekil 2.11: Geri dönüĢtürülen atık örnekleri. 

2.6.5 Geri kazanma 

Geri kazanma (recovery), atık hiyerarĢisinin dördüncü basamağıdır. Atığın, 

yukarıdaki üç basamaktan birine dahil olamadığı taktirde, yararlı olabilecek baĢka bir 

Ģekilde geri kazanılması gerekmektedir. Geri kazanmaya en iyi örnek olarak, 
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atıkların enerji olarak geri kazanılması verilebilir. Ancak enerji olarak geri 

kazanmanın dıĢında bu atıklar dolgu hafriyatı olarak da yeniden kullanılabilir ya da 

organik evsel atıklar kompost tesislerinde gübre olarak üretilerek geri 

kazandırılabilmektedir. Enerji eldesi için atıkların geri kazanılması pahalı bir 

yöntemdir. Atıkların enerji olarak geri kazanılmasına örnek olarak aĢağıdaki 

yöntemlerden yararlanılır [42,43,6]: 

 Anaerobik ayrıĢma; oksijensiz bir ortamda, organik maddelerin bakteriler 

yardımı ile ayrıĢması ve çürümesi sırasında açığa çıkan metan gazı yardımıyla 

enerji eldesidir.  

 Aerobik ayrıĢma; atığın havalı ortamda organik kısmının ayrıĢarak yeniden 

kullanılabilir son ürünlere dönüĢtürülmesi.  

 Atık yakma; Evsel katı atıkların, hacimlerini küçültmek ve enerji üretmek için 

kontrollü olarak yakılmasıdır.  

 Ġkincil geri kazanılan yakıt; Mekanik ya da biyolojik arıtma tesislerinden geri 

dönüĢtürülemeyen ya da tekrar kullanılamayan atıklardan enerji kazanımı.  

 Isıl bozunma – Havasız ortamda, gaz ve sıvı yakıtlar ile katı kalıntı içeren bir 

karıĢımın içerisindeki atığın karbon içeriğini kırmak için yüksek sıcaklıklara 

kadar ısıtma.  

 GazlaĢtırma; Karbon içerikli bir malzemenin yüksek sıcaklıkla, kısmi 

oksidasyonla, karbon monoksit, hidrojen ve metan ihtiva eden bir gaz akımına 

dönüĢtürmek.  

2.6.6 Atık bertarafı 

Atıkların bertarafı ise atıkların geri kazanılması ile iliĢiklidir. Atıkların enerji olarak 

geri kazanmasısırasında kullanılan yöntemler aynı zamanda birer bertaraf 

yöntemleridir. Atıkların bertarafı için kullanılan, geri kazanım yöntemlerinden ayrı 

olarak, kullanılan yöntemlere çöp alanları  alanlarını da ekleyebiliriz.   

Bu alanların atık yönetiminde çok önemli bir yeri bulunmakta ve bu alanlar 

düĢünüldüğünün aksine rast gele hazırlanan ve oluĢturulan alanlar olmayıp  çok iyi 

tasarlanması ve kurgulanması gereken alanlardır. Bu alanlarda atıklar katman katman 

yerleĢtirilip, bakterilerin üremesi ve atıkları parçalaması için uygun ortam sağlanması 

amaçlanmaktadır. Bu bakteriler, atıkları parçalarken açığa çıkan metan gazı 

sayesinde bir tesisin enerji ihtiyacını karĢılayabilecek miktarda enerji 
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üretebilmektedir. Örnek olarak bu tip bir tesis, ġile‟deki bir beton fabrikası 

tarafından oluĢturulmuĢtur [44]. Yurt dıĢında ise, bu tip alanları kullanım ömürleri 

sonrasıda yeĢil alan oluĢturmada kullanmaktadırlar. Türkiye‟de üretilen atık miktarı 

çok fazla olduğundan ve atık bertarafı için gerekli alan ihtiyacının karĢılanabilir 

olmasından dolayı, depolama sahaları atık bertarafı için en tercih edilen atık bertaraf 

metodudur. Ancak, havasız ortamda bakteriler tarafından tam bir ayrıĢma 

sağlanabilmesi için depolama sahasına gelen atıkların geri dönüĢtürülebilir atıklardan 

arındırılmıĢ olması gerekmektedir.  Geri dönüĢtürülebilen atıklar bakterilerin 

aktivitelerini bozmakta ve ayrıĢma mekanizmasını engellemektedir. Bu sebeple 

depolama sahalarının ömrünü uzatmak için geri dönüĢtürülebilir atıkların 

ayrıĢtırılması ile bu atıklar yeniden kullanıma kazandırılmalıdır. Türkiye‟de 

kaynağında atık azaltımı ve ayrıĢtırması yapılmayan yerlerde depolama sahasının ilk 

aĢamasında atık ayırma tesisi bulunmakta ve gelen atık komposizyonunu geri 

dönüĢtürülebilir atıklardan ayrılmaktadır. ġekil 2.12‟de çöp atık  sahalarından bir 

örnek ve eskiden çöp atık sahası olan ancak kullanım ömrü sonrasıda golf sahası olan 

bir alan gözükmektedir. Buna ek olarak, yurdıĢında ömrünü tamamlamıĢ deponi 

sahaları diğer bir deyiĢle atık hacmini doldurmuĢ ve örtülmüĢ çöp alanları güneĢ 

panelleri ile kaplanılmaktadır. Böylelikle, iyileĢtirmesi mümkün olmayan alanlar için 

de enerji kazanımının devam ettirilmesi sağlanmaktadır.  

  

Şekil 2.12: Çöp atık  sahası [45], eskiden çöp atık sahası olan 

Newcaste Golf Klubü (ABD) [46]. 

ġu anki mevcut atık hiyerarĢisinin temeli,  azaltmak (reduce), yeniden kullanmak 

(reuse) ve geri dönüĢtürme (recycle) basamakların ingilizce karĢılıklarının baĢ 

harfleriyle adlandırılan 3R‟dir.  Ancak  Salah el Haggar bu 3R atık hiyerarĢisinin 

yeterli olmadığını, bunun 7R olması gerektiğini düĢünmektedir [6]. Buradaki ilk 3R 

yine daha önceki sistemdeki, azaltmak (reduce), yeniden kullanmak (reuse) ve geri 
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dönüĢtürmedir (recycle). Dördüncü R yukarıda da belirttiğimiz geri kazanımdır 

(recovery). BeĢinci R yeniden düĢünmek (rethinking) iken, altıncı R, yeniliktir 

(renovation). Burada insanlar, bir harekete geçmeden önce atık oluĢturma ve arıtımı 

hakkında yeniden düĢünmeli ve sorunu çözmek için yenilikçi teknikler 

geliĢtirilmelidir. En son olarak yedinci R‟de Sallah El Haggar‟ın piramitin en 

tepesine koyduğu, resmi düzenlemeler(regulation), yani kanunlardır. Çünkü kurallar 

olmadan hiç birĢeyin uygulanamayacağını düĢünmektedir.   Bunun temelinde, son 

zamanlarda kabul edilen entegre katı atık yönetiminin de etkisi bulunmaktadır. 

Önceleri kabul gören atık yönetim sisteminin daha yenilikçi ve teknolojik 

geliĢmelerin de sisteme entegrasyonu sağlanarak beĢikten mezara kadar atığın 

bertarafını sağlayan bir sistem seçilmesi atık hiyerarĢisinin aĢamalarını da 

geniĢletmiĢtir. Bunun dıĢında, üzerinde bir çok çalıĢmanın yapıldığı beĢikten beĢiğe 

sistemi de bulunmaktadır. Bu sistemde oluĢturulan hiç bir atık bertaraf edilmemekte, 

ya tamamen geri dönüĢmekte ya da doğada çözünerek yok olmakta ve sisteme dahil 

olmaktadır.  

2.7. Yasal Düzenlemeler 

Yasal düzenlemelere değinecek olursak, sürdürülebilirlik hakkında bazı standartlar 

getirilmiĢ olduğunu görürüz. Bu standartların bazıları zorunlu olup bazıları ise, 

firmaların hissedarlarına bilgi vermek amacıyla yaptıkları belgelendirmelerdir. 

AĢağıda bu standartlardan bazıları yer almaktadır. 

 AA1000 Standardı (The Institute of Social and Ethical Accountability), 25 

Mart 2005‟te piyasaya sürülen AA1000 Sigorta Standardı dünyanın ilk John 

Elkington‟ın üçlü temel hat (Ġnsan, Gezegen, Kâr) tabanlı organizasyonsal 

güvenirlik ve kalite standardıdır [47,48] 

 

 GRI (The Global Reporting Initiative), Dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik 

standartlarından biridir. Ayrıca, ekolojik ayak izi raporu, üçlü temel hat 

raporu ve Organizasyonel Sosyal Sorumluluk raporu olarak da bilinir [47,48].  

 

 SA8000 (Social Accountability 8000), sosyal yükümlülük standardı ve iĢ 

gücü ve iĢ koĢullarını iyileĢtirmeye yönelik denetleme sistemidir. Social 
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Accountability International tarafından geliĢtirilen ve denetlenen standart iĢ 

gücü konusunda enternasyonal bir standarttır [47,49].  

 

 ISO 14000 (International Organization for Standardization), ISO tarafından 

Eylül 1996 yılında yayınlanan, ürünün hammaddeden baĢlayıp nihai ürün 

elde edilmesi ve müĢterilere sunulmasına kadarki sürecin her basamağında 

belirlenmiĢ olan çevresel faktörlerin, gerekli muayeneler ve önlemler ile 

kontrol edilerek çevreye verilen zararların en aza indirilmesini sağlayan bir 

sistemin kurulmasını kontrol eden çevresel yönetim standart serileridir 

[49,50].  

 

 ISO 20121 (International Organization for Standardization), kuruluĢların 

sektörlerinde ki ilgili faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilirliğini 

geliĢtirmek için tasarlanmıĢ bir yönetim sistemi standardıdır [51,52].  

 

 ISAR (International Standards of Accounting and Reporting), 1982 yılında 

BirleĢmiĢ Milletler Ekonomi ve Sosyal Konseyi, BMESK (United Nations 

Economic and Social Council, ECOSOC) tarafından oluĢturuldu. ISAR eko-

verimlilik göstergeleri ve kurumsal sorumluluk raporlama gibi konularda 

gönüllü teknik rehberlik sağlamaktadır. [53, 54]. 
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3. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN TASARIMI 

GeçmiĢte maliyet, performans, üretilebilirlik, güvenlik ve formun sentezi olan ürün 

tasarımında ürünün çevreye olan etkileri göz ardı edilmekteydi. Günümüzde basit bir 

eylem olmaktan çıkan tasarım, artık firmalar arası rekabeti arttırmak için kullanılan 

bir araca dönüĢmüĢtür. Çevresel sorunların da baĢ göstermesi ile firmalar ürettikleri 

ürünlerin çevreye olan etkilerini önemsemeye baĢlamıĢ ve bu çevresel sorumluluk 

eylemlerini pazarlama aracı olarak kullanma olanağı da elde etmiĢlerdir.  

3.1 Sürdürülebilir Ürün Tasarımı Kavramı 

Sürdürülebilir tasarım, temelde sürdürülebilirlik kavramını ürün tasarımı alanında ele 

aldığımızda, tasarım sonucu ortaya çıkan ürünün çevresel, sosyal ve ekonomik olarak 

sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Sürüdürülebilir tasarımın bir parçası da 

sürdürülebilir ürün tasarımıdır. Özellikle yeni üretim sistemlerinin de geliĢmesiyle, 

ürünü oluĢturan bileĢenlerin tekrardan üretim hattına girmesi mümkün olmuĢtur. 

Ancak bunun yapılabilmesi için, malzeme seçimi, parça ve bütünün tasarımı, ürün 

geliĢtirme safhası ve de üretim teknolojisi gibi aĢamaların herbirinde sürdürülebilir 

bir sistemin var olması gerekmektedir.  

William McDonough Hannover‟de yayınladığı Gezegen hakları Beyannamesi‟nde 

sürdürülebilir tasarımı Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır; “Sürdürülebilir tasarım, doğanın 

geliĢen yapısının bir parçası olarak çevreye duyarlı ve sorumlu anlatımının 

kavranması ve hayata geçirilmesidir” [55]. 

Bir diğer tanımda Jason Mclennan [56] “Philosophy of Sustainable Design 

(Sürdürülebilir Tasarım Filozofisi)” aldı kitabında sürdürülebilirliği Ģu Ģekilde 

tanımlamaktadır; “Sürdürülebilir Tasarım, doğal çevreye olumsuz etkileri en aza 

indirir veya ortadan kaldırırken, çevre kalitesini en üst düzeye çıkarmak isteyen bir 

tasarım felsefesidir.” 
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Bu tanımların dıĢında sürdürülebilir tasarım kavramlarına bakıldığında, YeĢil 

Tasarım (Green Design), X için Tasarım (Design for X), Eko tasarım (Ecodesign), 

BeĢikten BeĢiğe Tasarım (Cradle to Cradle Design), YaĢam Döngüsü Tasarımı (Life 

Cycle Design)  gibi kavramlara rastlanmaktadır. Genel olarak, sürdürülebilir tasarım 

bu terimler kısaca Ģu Ģeklindedir.  

3.1.1 Yeşil tasarım  

Teknoloji Değerlendirme Bürosu (The Office of Technology Assessment, OTA) 

yeĢil tasarımı (Green Design), çevresel özelliklerin tasarım için bir kısıt olmaktan 

çok, fırsat olarak kullanılacağı bir tasarım süreci olarak tanımlar. Buradaki ana amaç, 

yeĢil tasarımın ürünün performans, ömür ve fonksiyonundaki kaybı minimalize 

ederek birleĢtirmektir [57].   

OTA aynı zamanda yeĢil tasarımın iki ana amacının; kaynağında atık önleme ve daha 

iyi malzeme yönetimi olduğunu belirtmektedir. 

3.1.2 X için tasarım  

X için tasarım daha çok tasarım için ürüne olan yaklaĢımı anlatan Ģemsiye bir 

terimdir. Burada ki “X” sürdürülebilirlik yaklaĢımıdır [53]. 

Çevre için tasarım, en çok bilinen X için tasarım yaklaĢımıdır. Genel olarak bütün 

ürün yaĢam döngüsü  boyunca ürünleri, sosyal, ekonomik ve çevresel  olarak 

sürdürülebilir yapmayı amaçlamaktadır [53,58] . 

Demonte etmek için tasarım,  ürünün daha kolay monte edilmesini, hazırlanmasını ve 

ekonomik olarak geri dönüĢtürülebilir olması için tasarlamayı tarif etmektedir.  Bu 

sayede, bütünü oluĢturan parçaların birbirlerinden ayrılması kolaylaĢarak, her bir 

parça sürdürülebilir birer sistem olacaktır.   

Geri dönüşüm için tasarım, ürünün geri dönüĢtürülebilir olması için tasarlamayı tarif 

etmektedir. Bu yaklaĢımda, ürünü oluĢturan malzemelerin geri dönüĢtürülebilir 

olmasına dikkat edilmektedir.   

Çözünebilirlik için tasarım, Bu kavram, hala geliĢmekte olan ve çevre için tasarıma 

alternatif olacak bir kavram niteliğindedir. Bu kavramda, ürünlerin üretilmelerinde 

seçilen malzemelerin doğada çözünerek ekosisteme karıĢmasını tarif edilmektedir 

[53]. 
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3.1.3 Eko tasarım 

Ürün tasarımı yaĢam döngüsünde, tamamen çevresel etkilerin ele alındığı yaklaĢımı 

temsil etmektedir.  Yani, ürünün tasarımından üretimine, hatta yaĢam ömrünün 

sonuna kadar, diğer özelliklerine dikkat etmeden, çevresel özellikleriyle 

ilgilenilmektedir [59]. 

3.1.4 Beşikten beşiğe tasarım 

Kavram, 1995 yılında William McDonough ve Michael Braungart tarafından 

geliĢtirilmiĢ olup, ayrıca üretimle ilgili firmalara danıĢmanlık yapmakta ve beĢikten- 

beĢiğe (Cradle-to-Cradle) sertifikası vermektedir. BeĢikten BeĢiğe tasarım, üretim 

için dıĢarıdan giren her tür maddenin güvenli ve kaliteli malzemelerden oluĢtuğu 

kapalı bir üretim sürecine referans etmektedir.  Buradaki malzemeler doğada 

çözünen ve tamamen toprağa karıĢan ya da tamamen geri dönüĢen malzemelerdir 

[60]. Süreç, tamamen geri dönüĢümlü bir sistem olup, kapalı devre bir çevrim 

içindedir. 

3.1.5 Yaşam döngüsü tasarımı 

Ürün tasarımının yaĢam döngüsü analizi ve planlaması yapılmıĢ uygulamasıdır. 

YaĢam döngüsü tasarımı, çevreye olan etkilerin, verilecek ödünlerini ve kazançlarını 

ürün yaĢam çemberinde önceden düĢünmektir [53]. Bu sayede üretilecek olan ürün, 

geri dönüĢtürülebilir ve benzer ya da aynı bir ürünün üretimine katılması sağlanır. Bu 

konuya detaylı olarak ilerleyen baĢlıklarda tekrar dönülecektir [61]. 

3.2 Sürüdürülebilir Tasarım Prensipleri 

Sürdürülebilir Tasarım prensiplerine bakılacak olursa, bu konuda birden çok kaynak 

bulunabildiği görülmektedir. Bu kaynaklardan ilki, Zimmerman ve Anastas‟ın 

hazırladığı yeĢil mühendislik prensipleridir. 

YeĢil Mühendislik Prensipleri [62]; 

 Tasarımcılar, tüm malzeme ve enerji giriĢ ve çıkıĢlarının mümkün olduğu kadar 

doğaya karĢı tehlikeli olmamasını sağlamak için çaba harcamalıdırlar. 

 OluĢacak atığı, oluĢmadan önlemek; oluĢtuktan sonra temizlemek ya da berteraf 

etmekten daha iyidir.  

 Ayırma ve saflaĢtırma iĢlemleri tasarımın bir parçası olmalıdır. 
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 Sistem bileĢenleri kütle, enerji verimliliği ve zamandan kazanımı maksimize 

etmek için tasarlanmıĢ olmalıdır. 

 Enerji ve malzemenin kullınımdaki sistem bileĢenleri, içerden giriĢli olmak yerine 

dıĢarıdan çıkıĢlı olmalıdır. 

 Ürün özellikleri incelendiğinde, ürün, içerisinde ihtiva ettiği enerjisi ve bütünlüğü, 

ürünlerin geri dönüĢümü ve yeniden kullanımı üzerine tasarım kararları verirken, 

bir yatırım olarak görülmelidir.  

 Hedef ürünün ölümsüzlülüğü değil, dayanıklılığı olmalıdır.  

 Gereksiz kapasite veya lüks kullanım için tasarım, bir tasarım kusuru olarak kabul 

edilmelidir. Bu mühendislik çözümlerindeki "tek beden herkese uyar" düĢüncesini 

de içermektedir. 

 Çok bileĢenli ürünlerin, malzeme birleĢtirmelerinde, demonte edilebilirliği  ve 

parçaların değerlerini koruyabilmesine gayret gösterilmelidir (malzeme çeĢitliliği 

en aza indirilmelidir). 

 Süreç ve sistem tasarımları, varolan enerji ve malzeme akıĢının birleĢiminden 

oluĢmalıdır.  

 Ürünler, sistemler ve süreçler, kullanım ömrü sonrasındaki performansına göre 

tasarlanmalıdır.  

 Tasarım yaĢam döngüsü boyunca yenilenebilir ve kolaylıkla elde edilebilir 

olmalıdır. 

Sürdürülebilir tasarım prensiplerine bakıldığnda, yeĢil mühendislik pirensiplerinden 

ayrı olarak, 2000 yılında Almanya Hannover‟de yapılan EXPO 2000‟de William 

McDonough‟un geliĢtirdiği “Gezegen Hakları Beyannamesi” ile karĢılaĢılmaktadır. 

Bu beyannamede, sürdürülebilir tasarım için model olacak bir dizi pirensip yer 

almaktadır. Bu piresipler aĢağıdaki gibidir [55]; 

 Ġnsanlığın ve doğanın birlikte varolma hakları konusunda, çeĢitli ve sürdürülebilir 

durumda olmasında israrlı olmak. 

 Ġnsan tasarımlarının, doğal dünya arasında ki bağımlıklıkları ve etkileri kabul 

etmek. 

 Ġnsan değerleri ve madde arasındaki iliĢkilere saygı göstermek. Maddi ve manevi 

bilinç arasında mevcut olan ve geliĢen bağlantıları tüm yönleriyle düĢünmek.  
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 Tasarım kararlarının, insan sağlığı ve doğal hayatın devamı üzerine olan 

sonuçlarıyla ilgili sorumluluğu kabul etmek. 

 Uzun vadede değer taĢıyan güvenli nesneler tasarlamak. Dikkatsiz tasarlanan 

ürün, süreç veya standartlar nedeniyle, gelecek nesilleri potansiyel bir tehlike 

içinde bırakmamak. 

 Atık kavramını ortadan kaldırmak. Ürünler ve süreçler için, uygun ve tam çevrim 

bir yaĢam döngüsü hesaplanarak, hiç bir atığın var olmadığı, doğal bir sistem 

yaklaĢımının yapılmasını sağlamak. 

 Doğal enerji akıĢlarından yararlanmak. Canlılar dünyası gibi insan tasarımları da  

yaratıcı güçlerini güneĢten sağlamalılar. Sorumlu kullanım için, verimli ve 

güvenli bir Ģekilde bu enerjinin birleĢtirildiği bir sistem sağlamak. 

 Tasarım sınırlarını anlamak. Ġnsanın yarattığı hiç bir Ģey sonsuza kadar var olamaz 

ve tasarım bütün problemleri çözemez.  Yaratan ve planlayan bireyler, doğa 

karĢısında alçak gönüllü olmalıdırlar. Doğaya bir model, bir akıl hocası gibi 

davranmalarını sağlamak.   

 Bilgiyi paylaĢarak sürekli iyileĢtirme peĢinde olmak. ĠĢ arkadaĢları, patronlar, 

üreticiler ve kullanıcılarla, sürdürülebilirlik düĢünceleri arasında uzun süreli 

bağların kurulmasını teĢvik etmek; doğal süreçler ve insan faaliyetleri arasındaki 

bütünleyici bağları yeniden oluĢturmak. 

Son olarak, Jason McLennan “The Philosophy of Sustainable Design” kitabında ki 

sürdürülebilir tasarım prensipleri değerlendirildiğinde [56];  

 Doğal hayata saygı duymak,  

 Ġnsanlara saygı duymak,  

 Alana saygı duymak,  

 YaĢamın döngüsüne saygı duymak,  

 Enerji ve doğal kaynaklara saygı duymak,  

 Sürece saygı duymak, 

3.3 Ürün Yaşam Döngüsü 

Sürdürülebilir bir ürün tasarımından bahsedilebilmesi için, ürünü oluĢturacak 

malzemenin eldesinden üretimine, kullanımından tüketilmesine ve bertarafına kadar 

sürdürülebilir bir sistemden bahsedilmesi gerekmektedir. Ürünün üretimden 
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bertarafına kadar geçen bu sürece ürün yaĢam döngüsü denilmektedir. Sürdürülebilir 

bir ürün yaĢam döngüsü, beĢikten beĢiğe yani kapalı bir yaĢam döngüsüdür. Üretilen 

bir ürünün yaĢam döngüsü bittiğinde, o ürün malzeme olarak ya aynı ya da baĢka bir 

ürünü oluĢturacak olan yeni bir döngüye girmesi gerekmektedir. Bunun için de 

kullanılan malzemelerin geri dönüĢtürülebilir olması gerekmektedir.     

Çevresel faktörler göz önüne alındığında, harcanacak olan su, yenilenemeyen 

kaynaklar ve herbir yaĢam döngüsü basamağında harcanan enerji ile, üretilecek olan 

katı ve kimyasal atıklar, atıksu, ısı ve gaz salınımları ile açığa çıkacak olan ses, 

titreĢim, radyasyon ve elektromanyetik dalgalar dikkat edilmesi gereken önemli 

parametrelerdir [63].  

Sosyal faktörler ise; çalıĢma politikaları, ürün üretmede kullanılan zehirli 

kimyasalların çalıĢanlar ve tüketicilere etkileri ve de ekosistem ile biyoçeĢitliliği 

etkileyecek Ģekilde sürdürülemez tüketime dikkat edilmesi önem arz etmektedir [63].  

ÇeĢitli kaynakların süreci farklı Ģekillerde ifade ettiği görülmektedir. Bazı 

kaynaklarda süreç, üretim öncesi, üretim ve üretim sonrası olarak 3 aĢamada ele 

alınırken, diğer kaynaklarda üretim öncesi ya da malzeme temini, üretim, dağıtım, 

kullanım ve bertaraf Ģeklinde sıralanmaktadır. Ürün yaĢam döngüsünü daha iyi 

anlamak için süreç aĢağıdaki gibi parçalara bölünebilir:  

 Üretim Öncesi (Malzeme Temini) 

 Üretim 

 Dağıtım  

 Kullanım 

 Bertaraf 

Ürün yaĢam döngüsünün gösterimi ġekil 3.1‟de gösterilmektedir [64]. 
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Şekil 3.1: Ürün yaĢam döngüsü [64]. 

Ürün yaĢam döngüsü basamaklarına daha detaylı olarak değinildiğinde; 

3.3.1 Üretim Öncesi (Malzeme Temini) 

Üretim öncesi, nihai ürünün üretiminde kullanılacak olan hammadde ve ara ürünlerin 

üretime hazırlandığı aĢamadır. Bu aĢamanın alt baĢlıkları, ürün geliĢtirme, 

kaynakların temini, kaynakların üretim alanına getirilmesi, kaynakların enerji ya da 

hammaddeye dönüĢümü Ģeklinde sıralanabilir [65]. 

Ürün geliĢtirme, tasarımcı bakıĢı ile, ürün yaĢam döngüsünün baĢlangıç noktasıdır. 

Ürün geliĢtirme sürecinde, ürün tasarımı, ürün pazarlama ve üretim planlama 

aĢamaları gerçekleĢtirilir. Bu aĢamada döngü henüz eylem aĢamasında değil, plan 

aĢamasındadır. Ürün yaĢam döngüsünün fiziksel olarak eyleme dönüĢtüğü aĢama ise, 

ġekil 3.1‟de görüldüğü gibi hammadde elde edilmesi ya da üretim için kaynakların 

teminidir. Buradaki kaynakların ya hammadde olarak doğadan toplanması ya da 

atıklardan geri dönüĢtürülerek elde edilmesi ile oluĢmaktadır. Birincil kullanım 

malzemeleri olarakta adlandırılabilecek olan malzemeler, doğadan toplanan ya da yer 

altından çıkartılan yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynaklar olup, bu kaynakları 

gerek doğadan elde etmek gerekse de iĢlemek, kullanılan fosil yakıtlar sebebiyle 

büyük oranda bir enerji kullanımına ve sera gazı salınımına neden olmaktadır. Geri 
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dönüĢtürülen malzemeler ise tüketim (kullanıcı) öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Tüketim sonrası olan atıklar, atık toplama tesislerinden ayrılan atıklar 

olup, tüketim öncesi atıklar ise üretim sırasında ıskarta olarak toplanan ürünlerdir. 

Bir malzemeyi geri dönüĢtürmek için harcanan enerji, aynı malzemenin hammadde 

olarak elde edilmesi ve iĢlenmesi sırasında harcanan enerjiye oranla daha azdır. Bu 

sayede hem enerji korunumu sağlanır hem de sera gazı salınımı azaltılmıĢ olur.  

3.3.2 Üretim 

Üretim 3 ayrı sürece ayrıĢmaktadır. Bunlar, malzemenin iĢlenmesi, montajı ve bitiĢ 

(finiĢ) iĢlemidir [65]. 

Üretim, malzemelerin üretim sahasına getirilmesi ile baĢlar. Ürünü oluĢturacak 

malzemelerin iĢlenmesi ile parça ya da bütünün üretimi yapılır. Ürünün, parça ya da 

parçalarının üretilmesi sonrasında parçalar montaj alanına ilerler.  Montaj süreci her 

üründe farklılık gösterir. Üretilen ürün tek bir parçadan oluĢabileceği gibi birden 

fazla parçadan da oluĢabilir ve bu parçaların herbiri farklı malzeme gruplarından da 

olabilir. Montaj alanında üretilen ürünlerin montajı yapıldıktan sonra ya da bazı 

durumlarda önce ürüne bitiĢ iĢlemi adı verilen bir iĢlem uygulanmaktadır. Bu 

iĢlemde, ürünün yüzey kalitesi ve görüntüsü gibi detaylar üzerinde durulur. Örnek 

olarak parçaların boyanması, galvanizlenmesi, ya da parlatılması verilebilir. Bu 

aĢamadaki diğer süreç ve faaliyetler; ön araĢtırma, ürün kontrol ve bu faaliyetlerin 

yönetimidir. Üretim aĢamasında büyük bir enerji kullanımı söz konusudur, bu da sera 

gazı salınımına neden olmaktadır. Bunun için ürünün daha az malzeme kullanılarak 

üretilmesi ve kullanılan malzemelerin geri dönüĢüm yoluyla elde edilmesi daha az 

enerji harcanmasına ve sera gazı salınımına neden olur. 

3.3.3 Dağıtım 

Dağıtım 3 farklı süreçte gerçekleĢmektedir. Bunlar, paketleme, lojistik, depolama 

Ģeklinde sıralanabilir [65]. 

Üretim sahasında üretilen ve nihai ürün olarak hazırlanmıĢ olan ürün son 

kullanıcısına ulaĢtırılmadan önce paketlenir. Burada paketleme sürecini sadece tek 

bir ürünün paketlenmesi olarak algılamamak gerekmektedir. Ürün ilk olarak gerek 

görseli ile alıcıyı çekmesi, gerekse ürünü koruması için paketlenir. Bu iĢlem 

sonrasında paketlenen bir kaç ürünü içine alacak olan daha bir büyük paketleme 
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iĢleminden sonra balya halinde son bir paketleme iĢlemi daha uygulanmaktadır. Yani 

paketleme sürecinde ürün yaklaĢık olarak 3 kere paketlenmektedir. Buradan 

paketlenen ürünün değiĢik taĢıma yöntemleriyle (raylı sistem, deniz yolu, kara yolu, 

hava yolu vb.) ilk olarak dağıtım merkezlerine oradan da mağazalara ve son 

kullanıcıya ulaĢması için lojistiği gerçekleĢtirilir. Ürünün gerek ambalajlanması 

sonrası gerekse yukarıda belirtilen lojistik aĢamaları arasında ve sonrasında 

depolanması gerekmektedir.   

3.3.4 Kullanım 

Kullanım 2 aĢamadan oluĢmaktadır. Bunlar, kullanım ya da tüketim ve servis 

Ģeklinde sıralanabilir [65].  

Ürünün kullanımı,  genelde enerji ve kaynakların kullanımı Ģeklinde olmaktadır.  

Çoğu zaman kullanım sonrasında geriye atık oluĢmaktadır. Ancak kullanılan her 

üründen atık oluĢması zorunlu değildir. Bu tip ürünler, ya servislerde hasarları tamir 

edilerek hasarlı parçaların bakım ve onarımları yapılarak ya da yenisi ile 

değiĢtirilerek kullanıma devam edebilmektedirler.  Bir diğer önemli konu ise enerjiyi 

kullanan ürünlerdir. Bu tip ürünleri üretirken ürün geliĢtirme aĢamasında üretilecek 

ürünün enerji verimliliğinin oluĢması sağlanarak çalıĢılması önem taĢımaktadır [65]. 

Ürünler, ürünü kullanan kiĢi ya da kiĢiler tarafından atık olarak nitelendirilene kadar 

kullanılmaya devam edilmektedir. Bazı ürünler, uzun kullanım sürelerine sahipken 

bazı ürünler kısa kullanım ya da tüketim sürelerine sahiptir. Genelde bir ürünün ürün 

yaĢam çemberinin uzunluğu ya da kısalığı, ürünün kullanım ömrü ile doğrudan 

iliĢkilidir [65]. 

3.3.5 Bertaraf 

Kullanım ömrü biten ürün atık olarak nitelendirilir ve bertaraf edilir. Atık olarak 

nitelendirilen ürünün bertarafı için birden fazla seçenek vardır. Bu seçenekler, 

sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kısmında anlatılan atık hiyerarĢisindeki 

basamaklardır. Bunlar, tekrar kullanım, geri dönüĢüm ve bertaraf etmektir [65]. 

Tekrar kullanım, ürün ya da ürünü meydana getiren parçaların yeniden aynı veya 

farklı amaçlar için tekrar kullanılabilir olmasıdır. Geri dönüĢüm, ürünü oluĢturan 

parçaların geri dönüĢtürülebilir olması ile aynı ya da baĢka ürünlerin üretimi için 

malzeme olarak sisteme tekrar girmesi anlamına gelmektedir.  
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Bertaraf aĢamasında ise, yukarıdaki Ģekillerde tekrardan kullanılamayan yani geri 

dönüĢtürülemeyen malzemelerin kompostlanması, yakılarak bunlardan enerji elde 

edilebilmesi ya da deponi sahalarına gömülmesi gerekmektedir [66,67,68]. 

3.4 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi  

YaĢam döngüsü değerlendirmesi (YDD) (Life-cycle assessment), ürün yaĢam 

döngüsünde anlatılan, ürünü bütün aĢamalarındaki (hammadde olarak eldesi, üretim, 

lojistik, kullanım, bertaraf) girdi ve çıktıların çevreye verdiği etkiyi ölçmeye yarayan 

bir tekniktir. YDD, beĢikten mezara analiz (Cradle-to-grave analysis), yaĢam 

döngüsü analizi (Life-Cycle Analysis), ekolojik dengeleme (Eco-balancing), yaĢam 

döngüsü envanteri (Life Cycle Inventory), Materyal akıĢ analizi (Material Flow 

Analysis)  olarak da anılmaktadır [53,69].  

ISO, 1996-Eylül ayında yaĢam döngüsü değerlendirmesini ülkeler için standart 

haline getirecek olan 14000 serisi standartları yayınlamıĢtır. YaĢam döngüsü 

değerlendirme standardı olarak ta bilinen bu standardın tek amacı çevresel faktörler 

değildir. ISO 14000 serisi, ürünlerin çevreye olan etkilerinin değerlendirimesi 

sırasında uluslararası kuralları ve yöntemleri uyumlu hale getirerek uluslararası 

ticaretteki engeller ve karmaĢlıklıkları en aza indirilmesini sağlamaktadır. YaĢam 

döngüsü değerlendirilmesinde, ISO standartları zorunlu olmamasına rağmen 

uluslararası ticaret yapmak isteyen firmalar için bir zorunluluk haline gelmiĢtir [50].  

3.4.1 Tanımı 

Türk Standardı Enstitüsü‟nün tarifine göre YDD; bir mal ve hizmet sisteminde belirli 

bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle, bu sistemin hayat 

döneminde ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevresel 

etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir 

[70].  

3.4.3 Metodoloji 

 YDD, bir ürünün doğrudan ekonomik ve sosyal karakterinden çok çevre, 

insan sağlığı ve doğal kaynaklar gibi ürünün ekolojik karakterini incelemektedir. ISO 

14000, yaĢam döngüsü değerlendirmesinin dört aĢamasını Ģu Ģekilde belirlemiĢtir 

[4,69,70]. 
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 Amaç ve kapsamın tanımı; AraĢtırma hedef tanımı, kapsam tanımı, iĢlevsel birim 

tanımı , veri kalitesi tanımı gibi alt baĢlıkları içerir. Bu aĢamada YDD ürünün 

değil bütün iĢlemlerin amaç ve kapsamlarının tanımlanması yapılmaktadır.  

 YaĢam döngüsü envanteri; amacı ve kapsamı belli iĢlevsel bir sistemin arka 

planında sistemin giriĢ ve çıkıĢlarının analiz edilmesidir. Sistem analizinden sonra 

sistemin ürün, bertaraf süreci, geri dönüĢüm gibi çıkıĢ iĢlemleri tanımlanır.  

 YaĢam döngüsü etki değerlendirmesi; YaĢam döngüsü etki değerlendirme 

bölümünde, envanter analizinde elde edilen verilere dayanarak çevre etkilerinin 

sınıflandırılması ve eldeki verilere dayanarak yapılan çalıĢmaların 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 Yorum; sonuçlar, araĢtırmanın orijinal amaç ve kapsamına göre yorumlanır. 

Dolayısıyla çıkan sonuçlar sonraki zamanlarda; Sistemin iyileĢtirilebilmesi için, 

baĢlangıçta belirlenen amaç ve kapsamın revize edilmesi, 

 Çevresel etkileri bir sistemden diğerine aktaran kararlardan kaçınılması, 

 BaĢlangıçtaki amaç ve kapsamlar ile envanter ve değerlendirme aĢamasındaki 

sonuçların karĢılaĢtırmalarının yapılması gibi kararların verilmesine yardımcı olur 

[70]. 

YDD bir çok sektör için bir karar destek mekanizması Ģeklinde çalıĢmaktadır. YDD, 

dahili ve harici bir çok amaç için kullanılabilir.  

Dahili olarak [4]; Ürün, servis ve süreç tasarımında, 

Çevresel kalkınma stratejileri tasarımında, 

Çevre performansı artırmak için fırsatların belirlenmesinde, 

Satın alım kararlarında yardımcı olmada, 

Çevre denetlemelerinin ve atık azaltımlarının geliĢtirilmesinde, 

Harici olarak [4]; Pazarlamada, 

Eko-etiket kriterini tanımlama, 

Kamu iletiĢimi ve eğitimde, 

Satın alma kararlarını desteklemede kullanılabilmektedir. 

3.4.4 Ürün geliştirmesi sırasında yaşam döngüsü değerlendirmesi 

Bir ürün ya da üretim sisteminin her aĢamasında, sisteme girdisi olan malzeme ve 

enerji ihtiyacı ile çıktısı olan ürün ve atıkları o ürünün yaĢam döngüsündeki 
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değerlendirmesini belirlemektedir. Bu aĢamalardaki değerler, bir firmanın ürettiği 

ürün ya da sistemin çevresel etkilerini değerlendirirken nelere odaklanması 

gerektiğini anlamada ve bu alandaki yatırımlarını ne Ģekilde yapacağına karar 

vermede yardımcı olur.  

Yeni bir ürün tasarlanırken ya da eskiden tasarlanan bir ürün bu sistem için yeniden 

geliĢtirilirken, bu parametrelere dikkat edilerek yapılacak olan eylem sonunda 

pazarlamada bir araç olarak kullanma fırsatını doğuracaktır. Ürün ya da üretim 

sistemi geliĢtirirken sektörler arası farklılıklar gözlenebilmesine karĢın temelde 

“World Industry Council for the Environment” tarafından ürün geliĢtirmesinde 

dikkat edilmesi gereken bazı noktalar aĢağıdaki gibi verilmiĢtir; [69,70] 

1. Malzeme seçimi 

- Hammadde kullanımının azaltılması 

- Toksik kimyasal içeriğin minimize edilmesi 

- Geri kazanılmıĢ ve kazanılabilir malzemelerin sisteme dahil edilmesi 

- Daha dayanıklı malzemelerin kullanılması 

2. Üretimin etkileri 

- Prosesden kaynaklanan atığın azaltılması 

- Enerji tüketiminin azaltılması 

- Toksik kimyasalların kullanımının azaltılması 

3. Ürün kullanımı 

- Enerjinin verimi 

- Üründen kaynaklanan emisyonların ve atığın azaltılması 

- Ambalajlamanın minimize edilmesi 

4. Geri kazanım ve yeniden kullanım  

- Geri kazanılabilir malzemelerin sisteme dahil edilmesi 

- Kolay geri dönüĢümün sağlanması 
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4. KATI ATIK GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ 

MALZEMEDEN TASARIM NESNELERİ 

Nüfus artıĢı ve teknolojik geliĢmeler sonucu her geçen gün kiĢi baĢı üretilen katı atık 

miktarında artıĢ gözlemlenmektedir. Nufüs artıĢının beraberinde getirdiği en önemli 

sorunlardan biri, üretim faaliyetlerini yerine getirmek için gereksinimi duyulan 

hammadde kaynaklarının giderek azalmasıdır.  Bu iki sorun aynı anda ele alındığında 

karĢımıza çıkan çözüm gündelik, hayatlarımızda ürettiğimiz katı atıkların atık 

hiyerarĢisinde anlatıldığı Ģekilde ele alınması gerekmekte olduğudur. Burada önemli 

bir basamak da atığın yerinde ayrıĢtırılmasıdır. Bunun için de gündelik hayatta 

kullandığımız organik atıkların, geri dönüĢtürülebilir atıklardan ayrılması 

gerekmektedir. Atık ayrımının yapılmaması ve organik atıkların geri dönüĢtürülebilir 

atıklarla çöpe atılması durumunda, geri dönüĢtürülebilir  atık kirlenmekte ve atığın 

geri dönüĢtürülebilme kabiliyeti bozulmaktadır.  Diğer bir sorun da, deponi 

sahalarına giden geri dönüĢtürülebilir atıkların, toplam atığın ayrıĢma kapasitesini 

düĢürmekte ve deponi sahalarının verimini azaltmaktadırlar [71,72]. 

4.1 Atık Ayrıştırma 

Atık ayrıĢtırma, malzemelerin geri kazanılması amacı ile seçilen değerlendirme 

yöntemine göre ayrılmalarıdır. Bu aĢamada toplanan malzemelerin içine karıĢmıĢ 

olabilecek istenmeyen malzemelerinde ayıklanması gerçekleĢtirilebilir [73]. 

Atıkların ayrılması 3 Ģekilde gerçekleĢtirilebilir; 

1) Kaynakta ayırma; Geri kazanılabilecek atıkların özel kaplarda, kaynağında 

iken, atık üreticisi tarafından ayrılarak biriktirilmesidir. 

2) Toplama sırasında ayırma; Evlerden ayrılan organik çöpler ile geri 

kazanılabilecek birden fazla çeĢitteki malzemenin ayrı kaplarda toplanması 

ve bu atıkların toplama araçlarının özel bölmelerine iĢçiler tarafından 

ayrıĢtırılmasıdır.  
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3) Merkezde ayırma; Birlikte toplanan geri kazanılabilecek atıkların 

getirildikleri merkezlerde ayrılmasıdır. Merkezde ayırma yönteminde, birden 

farklı atık ayırma yöntemi peĢi sıra kullanılabilmektedir. Bu ayırma 

yöntemleri arasında en yaygını manuel ayırmadır. Manuel ayırma dıĢında  

atığı ayırmada uygulanan yöntemler ise ürünlerin fiziksel ve kimyasal 

özelliklerine göre olabileceği gibi optik sistemler yardımıyla da 

olabilmektedir. ÇeĢitli ayırma yöntemlerine örnek olarak, havalı ayırma, 

yoğunluğuna göre ayırma, optik okuyuculu, kimyasal reaksiyonlarla 

sınıflandırma, elektromanyetik cihazla ayırma verilebilir.  

Atıkların merkezde ayırma akıĢ diyagramı ġekil 4.1‟de gösterildiği gibidir.  

 

Şekil 4.1: Atık ayırma diyagramı [6]. 

4.2 Geri Dönüşüm Malzemeleri 

Geri kazanım tesislerinde, geri dönüĢtürülebilecek özelliklere sahip atıklar ayıklanıp 

gerektiği taktirde preslenerek, atıkları değerlendiren kuruluĢlara satılır.  

2010 yılında toplanan 25,28 milyon ton belediye atığının, %43,5'i belediye 

çöplüklerine dökülürken, %54,4‟ü düzenli depolama sahaları veya kompost 

tesislerine götürülmüĢ, %1,3‟ü ise diğer yöntemler ile bertaraf edilmiĢtir[74]. 
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Türkiye‟nin genel atık karakterizasyonu ve geri kazanılabilir atık kompozisyonu 

ġekil 4.2‟deki gibidir [75]. 

 

Şekil 4.2: Türkiye‟nin 2010 yılı genel atık karakterizasyonu ve geri 

kazanılabilir atık kompozisyonu [75]. 

Evsel atıklar içinde geri dönüĢtürülebilir atıklar ve kullanım alanları kısaca Çizelte 

4.1‟de gösterilmektedir. 

Çizelge 4.1: Geri dönüĢtürülmüĢ atıkların kullanım alanları [71]. 

Atık türü Kullanım alanları 

Cam Tüm cam ürünleri için kullanılabilir. Ancak beyaz cam üretimi için 

bazı sınırlamalar var (renkli cam muhtevası).  

Metaller Eritildikten sonra, daha evvelki kullanım amacı için kullanılabilir. 

AlaĢım özelliklerinden dolayı, farklı ürünler için kullanımı her zaman 

mümkün olmayabilir. 

Plastik Tekrar kullanımları kısıtlıdır. Geri dönüĢtürülmüĢ plastik malzemeler 

gıda ile temasta bulunmamalıdır. Ancak, ambalaj dıĢ cidarı, boru (içme 

suyu borusu hariç), çiçek saksısı, plastik mobilya gibi eĢyanın 

üretilmesi için kullanılabilirler. 

Kağıt / 

Karton 

Yeni yapılan kâğıdın hamuruna katılır, belli bir oranda tüm ürünler için 

kullanılabilir. % 100 eski kâğıttan üretilen kâğıtlar, renk ve doku 

uzunluğu açısından, yeni mamulden yapılan kâğıdın kalitesine 

ulaĢamamaktadır.  

Tekstil Kâğıt yapımı, dolgu malzemesi, yalıtım malzemesi, yeni ip üretimi için 

kullanılabilir. 

Ahşap Kâğıt üretiminde ve yakıt olarak kullanılabilir. 

Kemik Jelatin vb. malzemelerin üretiminde kullanılabilir. 

4.2.1. Plastik Atıklar  

Plastiklerin malzemelerin hammaddeleri  ham petrol,  gaz  ve  kömürdür.  Dünyada  

üretilen  toplam  petrolün  sadece  % 4‟ü  plastik üretimi için kullanılmaktadır [76]. 

Geri dönüĢtürülmüĢ plastik malzemelerin uygulama alanları sürdürülebilir tasarım 
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kavramının geliĢmesi ile her geçen gün artmaktadır. Geri dönüĢtürülmüĢ plastik 

malzemeler, tek baĢlarına kullanılabildiği gibi, üretimde birincil kullanım 

malzemeleri ile birlikte herhangi bir kalite kaybı yaĢanmadan maliyetleri düĢürmek 

içinde kullanılabilmektedirler. Plastik atıklar çevreye bilinçsiz bir Ģekilde 

bırakıldığında doğada uzun yıllar boyunca ayrıĢmadan kalabilmekte ve kirliliğe 

neden olmaktadırlar. Plastik poĢetleri örnek olarak vermek gerekirse, doğada uzun 

yıllar bozunmada bulunabilmektedirler. Çevre sorunlarına neden olduklarından 

dolayı, yönetimler sorunu plastik poĢetlerin çözünebilir plastik malzemelerle 

üretilmesi ile çözme yoluna gitmiĢlerdir. 

Plastik atıklar elde edilme Ģekillerine göre, üretim iĢlemi sonrası ve kullanım sonrası 

elde edilen atıklar olmak üzere iki sınıfta incelenebilirler. Üretim iĢlemi sonrası elde 

edilen atıklar, toplam atık miktarının %10‟u civarında olup, plastik fabrikaları ve 

üretim tesislerinde üretimi yapılan malzemelerin alınan çapakları, yollukları ve 

üretim hatası olan ürünlerden oluĢmaktadır [76].  

Plastikler ya da polimer malzeme bilimindeki adları ile termoplastikler rahatlıkla geri 

dönüĢtürülebilir malzemelerdir. Ancak her tip plastiğin kendine özgü geri 

dönüĢtürme iĢlemi bulunmaktadır. Yüzlerce plastik çeĢidi olmasına rağmen tüketici 

ürünlerinde  kullanılan geri dönüĢtürülebilen plastik malzemeler ġekil 4.3‟teki 

gibidir. 

 

Şekil 4.3: Plastik malzemelerin genel kodlaması. 

No 1 : PET (PoliEtilenTetraftalat);  

Yoğunluğu 1,33 – 1,38 g/cm
3 

aralığında, maksimum kullanılabilir sıcaklığı 60 
o
C, 

erime sıcaklığı 250 
o
C‟dir. Orta sertlikte, sağlam, kimyasallara ve çevre Ģartlarına 

dayanıklı, kolay iĢlenebilir, açık ve hafif renkli yarı saydam bir plastiktir. Genel 

kullanım alanı, içme suyu, litrelik gazlı içicek, meyve suyu, bitkilsel yağ 

ambalajlarıdır. Geri dönüĢtürülmüĢ olarak tekstil sanayinde, %100 geri 

dönüĢtürülmüĢ PET‟den polyester halı üretiminde ve NIKE gibi firmaların ürettikleri 

formalarda (ġekil 4.4) %100 geri dönüĢtürülmüĢ PET kullanmaktadırlar [76]. 
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Şekil 4.4: %100 Geri dönüĢtürülmüĢ PET‟ten üretilen NIKE formaları. 

PET‟in iplik olarak kullanılmasının yanı sıra pamuk haline getirilerek yastık ve mont 

gibi ürünlerde dolgu malzemesi ya da izolasyon malzemesi olarakta kullanılmaktadır 

[6].  

Geri dönüĢtürülmüĢ PET‟in tekstil sanayinde kullanımının dıĢında, bir çok kullanım 

alanı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de, Case Mate isimli akıllı telefon kılıfı 

üreten firmadır. Firma ġekil 4.5‟te gösterilen ürünü üretmek için 1 adet PET ĢiĢe 

kullandığını belirtmektedir [77].  

 

Şekil 4.5: Geri dönüĢtürülmüĢ PET‟den üretilen akıllı telefon kılıfı.  

No 2: HDPE (High Density PoliEtilen);  

Yüksek Yoğunluklu Polietilen‟nin yoğunluğu 0,94 – 0,96 g/cm
3 

aralığında, 

maksimum kullanım sıcaklığı 120 
o
C „dir. Orta sertlikte ve dayanıklı, düĢük 

maliyetli, kolay Ģekillendirilebilir, yüksek kırılma dayanımlı bir plastiktir. Doğal 
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olarak süt renginde olup, yarı saydam veya renkli hale getirilebilir. Genel kullanım 

alanı, plastik tüpler, atık torbalar, deterjan, motor yağı ve Ģampuan ambalajları ile 

kağıdın yerine, gıdaların paketlenmesidir. Geri dönüĢtürülmüĢ olarak ise; çöp ve 

boya kovaları, içecek kasaları, çiçek saksısı, mobilya, çamaĢır suyu, deterjan 

ambalajları gibi kullanım alanları bulunmaktadır [76,78]. Amerika‟lı bir firma olan 

Loll Design, kullanıcı öncesi geri dönüĢtürülmüĢ HDPE‟den mobilya üreten bir 

firmadır. Firmanın ürettiği ürünlerden örnekler ġekil 4.6‟da görülmektedir [79].  

a) b) 

Şekil 4.6: Geri dönüĢtürülmüĢ HDPE‟den ürettilen a) Sallanan sandalye, b) iskemle.  

No 3: PVC (PoliVinilClorür); 

Yoğunluğu 1,32 – 1,42 g/cm
3 

aralığında, maksimum kullanım sıcaklığı 70 
o
C‟dir. 

Sert ve esnek olmak üzere iki tür PVC malzemesi vardır. Uzun süre kararlı, yanmaya 

ve kimyasallara dayanıklı, parlak yüzeyli, saydam, renkli hale getirilebilir, iyi yalıtım 

özelliklerine sahip bir plastiktir. Genel kullanım alanı, bitkisel yağlar ve Ģampuan, 

çamaĢır suyu ve Ģeffaf sıvı deterjan ambalajları, çatı malzemeleri, su ve sulama 

boruları, elektriksel yalıtım ürünleri ve pencere çerçeveleridir. Geri dönüĢtürülmüĢ 

olarak da, genel kullanım alanlarına benzer Ģekilde, su ve sulama  borularında, 

elektrik yalıtım ürünlerinde, çatı malzemelerinde ve Ģehir mobilyarında 

kullanılmaktadır [76,78]. Geri dönüĢtürülmüĢ pvc malzemeden üretilmiĢ ürünlere 

örnek vermek gerekirse, Ġtalyan Casba_a+d isimli firmanın Ģehir mobilyaları ġekil 

4.7‟de gözükmektedir [80].  
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Şekil 4.7: Geri dönüĢtürülmüĢ PVC‟den üretilen Ģehir mobilyaları.  

PVC‟nin sağlık ve çevresel etkileri üzerine halkın endiĢesi ile geliĢmiĢ ülkelerde gıda 

sektöründen kullanımı kaldırılmıĢtır. Buna ek olarak kanser yapıcı gazlar 

emisyonlarını kontrol etmek için bazı ülkelerde PVC‟nin atık yakma tesislerinde 

yakılması yasaklanmıĢtır [76,78]. 

No: 4 LDPE (Low Density PoliEtilen); 

DüĢük yoğunluklu polietilenin, yoğunluğu 0,91–0,93 g/cm
3 

aralığında, maksimum 

kullanılabilir sıcaklığı 80 
o
C ve erime sıcaklığı 120 

o
C‟dir. Esnek, yumuĢak, kolay 

kesilebilir ve buruĢmaz özelliğe sahip, pürüzsüz, süt beyazı renginde bir plastiktir. 

Genel kullanım alanı, çuval, büzgü ve germe Ģalı, film torbası, çöp, çeĢitli yiyecek ve 

bakkal, derin dondurucu torbası olarak, gıda kutusu, margarin tüpleri, çeĢitli 

kavanozların esnek kapaklarının yapımında kullanılırlar. Geri dönüĢtürülmüĢ olarak, 

gıda ve sağlık ürünlerinin ambalajı dıĢında, çuval, çöp torbası gibi kullanım alanları 

vardır [76,78]. Daha çok poĢet üretiminde kullanılan geri dönüĢtürülmüĢ LDPE‟e 

örnek olarak bir Bulgaristan firması olan Extrapack OOD gösterilebilir. %40-80 

oranında geri dönüĢtürülmüĢ malzeme kullanılarak üretilen poĢetler ġekil 4.8‟de 

gözükmektedir [81].  

 a)  b) 

Şekil 4.8: Geri dönüĢtürülmüĢ LDPE‟den üretilen poĢetler. 
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No: 5 PP (PoliPropilen); 

Yoğunluğu 0,90-0,92 g/cm
3 

aralığında, maksimum kullanılabilir sıcaklığı 135 
o
C‟dır. 

Orta sertlikte, kimyasal maddelere, ısıya ve aĢırı yorulmaya dayanıklı ancak güneĢ 

ıĢığına karĢı dayanıksız (aydınlatma sektörü için güneĢ ıĢığına da dayanıklı türü 

geliĢtirilmiĢtir), yarı saydam, orta derecede parlak, düĢük yoğunluklu bir plastik 

malzemedir. Yüksek kullanılabilir sıcaklığı sayesinde mikrodalga yiyecek kapları ve 

sıcak içecek termoslarında kullanımının yanı sıra, ilaç ĢiĢelerinde, halat yapımında, 

otomotiv sektöründe, inĢaat sektöründe, yoğurt kaplarında, kova ve saksılarda, masa 

ve sandalyelerde, oturma elemanlarında, sıvı deterjan ambalajlarında ve pet su 

ĢiĢelerinin kapaklarında kullanılır.  Geri dönüĢtürüldüklerinde yine oturma elemanı 

yapımında, halat yapımında, temizlik malzemelerinde, geri dönüĢtürülmüĢ plastik 

poĢetlerde, klasörlerde,  kullanılabilir [76,78]. Geri dönüĢtürülmüĢ PP‟den üretilen 

ürünlere örnek olarak Ġspanyol tasarımcı Javier Mariscal‟ın tasarladığı ve  %100 geri 

dönüĢtürülmüĢ PP‟den üretilen ve %100 geri dönüĢtürülebilecek olan “Green Chair” 

isimli ürünü verilebilir (ġekil 4.9) [82].  

   

Şekil 4.9: %100 geri dönüĢtürülmüĢ PP‟den üretilen oturma elemanı.  

Bunun yanı sıra Aladdin isimli firmanın ürettiği, sıcak/soğuk içecek ve gıda saklama 

kabı ürünleri, en az %90 geri dönüĢtürülmüĢ (%25‟i tüketici sonrası) PP malzeme 

kullanılarak üretilmektedir (ġekil 4.10) [83].  
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Şekil 4.10: Geri dönüĢtürülmüĢ PP‟den üretilen sıvı saklama kapları.  

No: 6 PS (PoliStiren); 

Yoğunluğu 1,03–1,06 g/cm
3
 aralığında, maksimum kullanılabilir sıcaklığı 70 

o
C‟dir. 

Kırılgan sert ve parlak bir plastik olmasının yanında köpük olarak da kullanılabilen, 

kolay iĢlenebilen, ucuz bir plastik malzemedir. Genel kullanım alanı, koruyucu 

paketleme, yumurta kartonları, tepsiler, fast-food paketleme kapları, tek kullanımlık 

tabak, bardak kahve bardakları ve video kaset kaplarıdır. Geri dönüĢtürülmüĢ olarak 

da; otomotiv sektöründe plaka altlığı, reflektör olarak, giysi askılarında, resim 

çerçevelerinde, yalıtım malzemelerinde kullanılabilir [76,78]. Geri dönüĢtürülmüĢ 

PS‟den üretilen ürünlere örnek olarak Ġngiliz tasarımcı Tom Dixon tarafından 

tasarlanan “EPS chair” örnek verilebilir (ġekil 4.11) [84]. 

 

 

  

Şekil 4.11: Geri dönüĢtürülmüĢ PS‟den üretilen oturma elemanı.  

Geri dönüĢtürülmüĢ PS‟den üretilen ürünlere bir diğer örnekte Weisenbach Recycled 

Products isimli firmanın ürettiği “P.S. Stick Pen” isimli kalemlerdir. Bu kalemler 

%50 kullanıcı sonrası geri dönüĢtürülmüĢ PS‟den üretilmektedir (ġekil 4.12) [85]. 
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Şekil 4.12: Geri dönüĢtürülmüĢ PS‟den üretilen kalemler.  

No:7 Diğerleri, 

Bu malzemeler geri kalan, geri dönüĢtürülebilen plastik malzemeleri kapsamaktadır. 

Bunlardan en çok rastlanını PC, ABS‟tir. [76,78]. 

PC (PoliCarbonat); 

Yoğunluğu 1,20-1,22 g/cm
3 

aralığında, kullanım sıcaklığı 115-130 
o
C aralığında, 

erime sıcaklığı 155
o
C‟dir. Çok sert, sağlam, yüksek ısıl dirence sahip, genelde Ģeffaf 

renkte bir plastik malzemedir. Genel kullanım alanları, araba farları, bebek 

biberonları, su damacanaları, aydınlatma armatür globları, büyük plastik kutu 

yapımıdır. Geri dönüĢtürülmüĢ olarak, sağlık ve gıda ürünleri dıĢında birincil 

kullanım alanlarında kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra su damacanalarında 

yeniden kullanımı uygulanmaktadır. Geri dönüĢtürülmüĢ PC‟dan üretilen ürünlere 

örnek olarak, GSI Outdoors isimli firmanın “Cathole Trowel” isimli dağcılık 

malzemesi verilebilir (ġekil 4.13-a) [86]. Bunun yanı sıra, Çin‟de inĢaa edilen 

“Shanghai Pavilion” isimli binanın dıĢ cephesi geri dönüĢtürülmüĢ PC cd 

kutularından oluĢmaktadır (ġekil 4.13-b) [87].   

a)   b) 

Şekil 4.13: Geri dönüĢtürülmüĢ PC‟dan üretilen ürünler. 
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ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren); 

Yoğunluğu 1,05 g/cm
3
, kullanım sıcaklığı 70

o
C‟dır. PC kadar sağlam olmasada 

sağlam, yüksel kimyasal dirence sahip, çeĢitli renge sahip, görsel kalitesi yüksek bir 

plastik malzemedir. Genel olarak kullanım alanları, plastik oyuncaklar, dizüstü 

bilgisayar kasaları, televizyon kasaları ve son zamanlarda artan uygulamaları ile 3 

boyutlu yazıcıların sarf malzemesi gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Yüksek 

yüzey kalitesi sayesinde özellikle elektronik eĢyalarda kullanılmaktadır. Geri 

dönüĢtürüldüğünde ise yine elektronik eĢyaların üretiminde kullanılabilmektedir. 

Geri dönüĢtürülmüĢ ABS‟ten üretilen ürünlere örnek olarak Gianluca Soldi 

tarafından tasarlanan Ovetto Recycling Bin isimli atık ayırma kovası verilebilir 

(ġekil 4.14) [88]. 

 

Şekil 4.14: Geri dönüĢtürülmüĢ ABS‟ten üretilen atık ayırma kovası. 

Geri dönüĢtürülmüĢ ABS‟ten üretilen ürünlere diğer bir örnekte yine Weisenbach 

Recycled Products isimli firmanın ürettiği %100 geri dönüĢtürülmüĢ ABS‟ten 

üretilen USB Flash disktir (ġekil 4.15) [89]. 

 

Şekil 4.15: Geri dönüĢtürülmüĢ ABS‟den üretilen USB Flash disk.  

7 nolu plastik malzemelerin geri dönüĢüm örneklerine bir de ABS ve PC‟nun beraber 

kullanıldığı ve Sony Playstation 2 oyun konsollarından geri dönüĢtürülerek Pli 
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Design tarafından üretilen Reee Chair isimli oturma elemanı verilebilir (ġekil 4.16) 

[90]. 

  

Şekil 4.16: Geri dönüĢtürülmüĢ PC-ABS‟ten üretilen oturma elemanı.  

4.2.1.1 Plastik atıkların geri dönüşümü 

Plastik atık geri dönüĢtürme diyagramı ġekil 4.17‟de gösterilmektedir. Plastik atık 

geri dönüĢtürme tesislerinde geri dönüĢtürülecek olan atık, geliĢmekte olan ülkelerde 

lisanssız atık toplama tesisleri ve küçük bireysel giriĢimler aracılığı ile toplanırken, 

geliĢmiĢ ülkelerde lisanslı özel kuruluĢlar aracılığı ile toplanmaktadır. Plastik atığın 

geri dönüĢtürülmesindeki ilk aĢama gelen atığın seçilmesidir [91]. Tesise gelen 

atıklar, eğimli bantlar yardımıyla manuel ayırmanın yapılacağı yere çıkartılır. 

Manuel ayırma, her tesiste bulunan bir iĢlem olup yatay bandın yanında yer alan 

görevliler tarafından atıkların seçilmesidir. Burada bulunan her görevli  tipine yada 

rengine göre malzemeleri toplamakla yükümlüdür. Bandın yanındaki kiĢi sayısı 8 ile 

14 kiĢi arasında değiĢmektedir.  
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Şekil 4.17: Plastik atık geri dönüĢüm diyagramı [6]. 

Plastiklerin seçilmesinde ise bazı problemlerle karĢılaĢılabilmektedir. Seçilen 

malzemenin üzerinde plastik numarasının yazmaması durumunda benzer plastik 

malzemelerin birbirleriyle karıĢtırılabilmeleri mümkündür. Bu plastiklerin 

ayrımlarının yapılmaması ve diğer atıklarla birlikte geri dönüĢtürülmeleri 

durumunda, ürünün malzeme ve görsel kalitesinde azalma, ve kırılganlık gibi 

sonuçlarla karĢılaĢılacaktır. Bunun için de, plastik malzemeleri tanımlamak için bazı 

yöntemler mevcuttur [6]. Bunlardan bazıları Ģu Ģekildedir; 

 Tırnakla çizme ve esnekliğe göre; bu yöntemde amaç, el tırnağı ile plastik 

malzemenin üzerinde bir çizgi oluĢturmaya çalıĢıp malzemenin esnekliğinin 

anlaĢılmaya çalıĢmasıdır. Bu yöntem, sadece tecrübeli kiĢilerin anlayabileceği bir 

yöntem olup, hava koĢullarına göre malzemenin sertliğinin değiĢmesi ile her zaman 

güvenlir sonuç vermeyebilir [6,92]. 

 Yüzdürme testi; Bu yöntem plastikleri birbirinden ayırmada en çok kullanılan 

yöntemlerinden biridir. Yüzdürme testi yardımıyla,  HDPE ile PP arasındaki ayrım 

ve de HDPE ile LDPE arasındaki ayrım hazırlanan alkol-su karıĢımı yardımıyla 

yapılabilmektedir. Örnek olarak, ilk olarak yoğunluğu 0,925 g/cm3  olan bir karıĢım 



48 

hazırlanara PP ve HDPE arasında bir ayrım yapılması amaçlanır. Ġki malzemede 

karıĢıma atıldığında PP yüzeyde kalacakken, HDPE suyun dibine batacaktır. Benzer 

olarak, HDPE ve LDPE için de yoğunluğu 0,93 g/cm3 olan bir karıĢım kullanılacak 

olup, HDPE suyun dibine batacak ve LDPE yüzecektir. Ancak, yüzdürme testi ayrım 

yoğunlukları benzer olan plastikler için uygun olmayan bir yöntemdir [6,92,93]. 

 Alev testi, plastik malzemelerin yandıkları vakit oluĢturdukları renk ve kokuya 

göre ayrımlarının yapılmasını sağlayan bir testtir. Alev testi, plastik üründen, 5 cm 

uzunluğunda ve 1 cm geniĢliğinde bir parçanın yanması ile gerçekleĢir. Burada , testi 

yapan kiĢinin yanan plastiğe karĢın dikkatli olması gerekmektedir. Yanan plastik 

uygulayan kiĢinin üzerine damlayabileceği gibi, açığa çıkan kokunun kimyasal 

içerikli olması sağlık açısından bir tehdit oluĢturmaktadır [6,92,93]. 

 Termoplastik/ termoset plastiklerin ayrımı, ısıtılmıĢ bir tel yardımıyla 

yapılmaktadır. IsıtılmıĢ tel plastiğe değdirilip plastiğin bir ucundan girip diğer bir 

ucundan geçirilmeye çalıĢılır. Diğer tarafa geçiĢ var ise termoplastiktir, geçmiyor ise 

termosettir [6,92,93]. 

Plastiklerin ayrımında kullanılan bu teknikler, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde 

farklılık göstermektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde daha otomatik ve teknolojik sistemler 

kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları optik okuyucu sistemler ile ayrımdır. 

Seçme iĢleminden sonraki aĢama temizleme aĢamasıdır. Bu aĢama, plastiklerin 

yıkama ve kurutulmasından oluĢmaktadır. Plastiklerin yıkanması, malzemenin geri 

dönüĢüm kalitesini yükselttiği için önemli bir basamaktır. Yıkama iĢlemi, genelde 

plastiklerin kesilmesinden sonra yapılmaktadır (Kesilmekteki amaç, ürünün ikiye 

ayrılıp yıkanmasını kolaylaĢtırmaktır). Ancak kırmadan sonra yapıldığı durumlarda 

daha iyi sonuçların elde edildiği görülmüĢtür. Kağıt ve etiket gibi harici 

malzemelerin temizleme aĢamasından önce çıkartılmaları gerekmektedir. Yıkama ve 

de kurutma iĢlemleri manuel ya da mekanik olarak yapılabilmektedir [6,93]. Atığın 

yağlı olması durumunda yıkama suyuna sabun ya da kostik soda katılarak yıka 

gerçekleĢtirilir. Kurutma iĢlemi, plastiklerin güneĢ altında kurumaya 

bırakılmalarından oluĢmaktadır. Bu tip bir kurutma daha çok plastik filmler ya da 

büyük parçalar için uygundur. Bunun yanı sıra, kırılmıĢ plastik parçalara 

uygulanacak bu iĢlem sırasında parçalar ilk olarak santrifüj ile sonrasında ise güneĢ 

ile kurutulurlar, bu sayede kuruma süreleri kısaltılmaktadır [6,93]. 
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Temizleme aĢamasından sonraki bir aĢama da  boyut küçültmedir. Boyut küçültme 

iĢlemi, kesme, parçalama ve aglomerasyon gibi iĢlemlerle plastik atığın boyutunun 

ve yoğunluğunun küçültülmesidir. Plastik atığın yoğunluğunun küçülmesi lojistik 

masraflarını düĢüreceği gibi, malzemenin ileriki süreçlerde iĢlenmesini 

kolaylaĢtırmaktadır [6,93].  

Boyut küçültme iĢlemlerinden biri olan kesme iĢlemi, kırıcıya giremeyecek boyutta 

olan parçaların kesilerek daha küçük boyutta parçaların oluĢturulması iĢlemidir. 

Burada yapılan kesme iĢlemi, direk kırıcıyla bağlantılı olabileceği gibi kesilen 

parçaların daha sonra kırıcıya taĢınması Ģeklinde de olabilir [6,93].  

Kesilen parçalar kırıcı (ġekil 4.18) adı verilen makineye götürülerek daha minik 

parçalara ayrılmaları sağlanır. Kırıcını gövdesinde ki bıcaklar yardımıyla kırılan 

atıklar, belli bir boyuta küçüldüklerinde cihazdaki gözeneklerden geçerek aĢağıdaki 

haznede toplanmaktadırlar. Buradan çıkan kırılmıĢ plastik malzemelere, boyutları 

küçük olduğundan dolayı yıkama ve kurutma iĢlemi uygulanabilmektedir [6,93].  

 

Şekil 4.18: Dikey Eksenli Kırıcı [94]. 

Bir diğer boyut küçültme iĢlemi ise aglomerasyondur. Bu iĢlem sırasında yumuĢak 

olarak nitelendirilebilecek olan plastik poĢet ve plastik film gibi atıkların direk olarak 

ekstrüzyona ya da kırıcıya girmesi pek tavsiye edilmediğinden, atıklara 

aglomerasyon iĢlemi uygunalarak sonraki aĢamalara geçilmesi gerekmektedir. 

Aglomerasyon makinesinde dönen bıçakların atığı keserken açığa çıkan sürtünme 

gücüyle atığa ön bir ısıl iĢlem uygulaması sağlanır. Bu cihazlardan çıkan malzeme 
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ufalanmıĢ bir haldedir (ġekil 4.19). Aglomerasyon iĢlemi, nihai ürünün kalitesini ve 

malzemenin yoğunluğunu arttırdığı gibi, ekstrüzyon sırasında sürekli bir akıĢ 

sağlayarak verimliliği arttırır. Fakat, aglomerasyon cihazına girecek olan 

malzemenin temiz olması gerekmektedir. Aksi taktirde aglomerasyon sonrası çıkacak 

ürünün verimi azalacaktır [6,93].   

 

Şekil 4.19: Aglomerasyon makinası ve nihai ürün [95].  

Aglomere olmuĢ ya da kırılmıĢ olan malzeme pelet makinalarına sevk edilir. Bu 

iĢlemde, kırılmıĢ ya da aglomere olmuĢ plastik malzemeler standart bir boyuta 

getirilirler. Burada ki amaç kütle yoğunluğunu arttırarak, ürünün kalitesini ve 

üretimin verimini arttırmaktır. KırılmıĢ ya da aglomere olmuĢ plastik malzemenin 

pelet olarak elde edilmesi için, malzemeler ekstrüzyon ve peletleme iĢlemlerinden 

geçmeleri gerekmektedir [6,93].   

Besleme haznesine giren malzemeler, dönen vida yardımıyla alınarak ekstrüzyon 

kafasına doğru itilir. Dönen vidanın geometrisi sayesinde malzeme sıkıĢarak, 

sürtünme meydana gelir ve silindirik vida kovanının çevresindeki ısıtıcılar sayesinde 

malzeme plastize olur. Silindirik vida kovanının çevresinde ısıyı kontrol etmek için, 

elektrikli ısıtıcılar, sıvı ya da hava soğutucuları bulunmaktadır. Malzeme ekstrüzyon 

kafasına gelmeden önce bir filtreleme iĢleminden geçer. Burada mevcut olan katı 

parçalar tutulur [6,93].   

Ekstrüzyon kafasından çıkan malzeme çubuk benzeri Ģeklindedir, bu malzeme, 

ekstrüzyon kafasından çıktıktan sonra su havuzundan geçerek kurutulmaktadır. 

Soğutma iĢleminin sonrasında plastik çubuklar, merdahaneler yardımıyla pelet 

makinasına beslenmektedir. Pelet makinası, bu plastik çubukları standart bir boyda 
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keser (ġekil 4.20). Bu kesilen peletler de üreticilere teslim edilmek üzere hazırlanmıĢ 

olur. Satılan malzeme, tercih edilen üretim yöntemine göre ister enjeksiyon ister 

ĢiĢirme yöntemleriyle tekrar bir ürüne dönüĢtürülebilmektedir [6,93].   

 

Şekil 4.20: Plastik ekstrüder ve pellet üretimi [93]. 

Peletlerin kalitesini, yani nihai ürünün kalitesini arttırmada yardımcı olacak aĢamalar 

aĢağıdaki gibidir [6,93].   

- Plastik malzemenin içine istenilen kaliteye göre ilk kullanım 

malzemelerinden karıĢtırmak [6,93].   

- KırılmıĢ rijit plastikler, yıkama sonrası kurutma aĢamasında herhangi bir ısıl 

iĢlem görürlerse, nihai oluĢan peletin kalitesinde artıĢ oluĢmaktadır [6,93].   

- Eğer oluĢan peletler, üreticinin ihtiyaçları için yeterli kalitede değil ise 

peletler daha iyi bir filitreleme uygulanarak ikinci bir kere ekstrüderden 

geçirilebilirler [6,93].   

- Kapasteyi arttırabilmek için, besleme haznesinin içine yerleĢtirilecek bir 

spiral diĢli ile malzeme aĢağıdaki döner vidaya doğru preslenebilir [6,93].   

- Nemli sıcak havayı serbest bırakmak için vantilatör ile donatılmıĢ bir 

ekstrüder, aynı zamanda peletlerin gözenekliliğini azaltır ve böylece kalitesini 

arttırır. 
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4.2.2 Metal atıklar 

Aluminyun atıklar, evsel katı atıklar içerisinde en çok geri dönüĢtürülen 

malzemelerden birisidir. Çünkü, sağladığı kazanç diğer geri dönüĢtürülebilir 

malzemelere oranla daha fazladır. Geri dönüĢtürülmüĢ alüminyumdan, alüminyum 

eldesi, doğadan alüminyum elde etmeye göre % 95 oranında enerji tasarrufu 

sağlanmaktadır [96]. 

Örnek olarak, teneke yemek konserve kutuları bütün yemek kapların %80-90‟nını 

oluĢturmaktadır. Bu teneke konserve kutuların içleri korozyonlanmaya karĢı 

kalaylanmıĢtır. Bazı konserve kutularında, gövde kısmı tenekeden yapılırken kapak 

kısmı alüminyumdan yapılmaktadır. Bütün bu teneke kutular, çelik endüstrisi 

tarafından tamamen geri dönüĢtürülebilir malzemelerdir [6]. 

Metal atıklar, öncelikle toplanarak geri dönüĢüm tesisine getirilir. Burada, metal 

atıklar konveyor bandına aktarılır ve atıklar bant üzerinde akmaktayken bandın 

üzerindeki manyetik ayrıcı sayesinde ayırma iĢlemi sağlanır. Bu manyetik ayırıcılar 

ile çelik konserve kutular alüminyumdan ayrılmaktadır. Burada çelik malzeme 

manyetik ayırıcı tarafından tutulurken, alüminyumun manyetik özelliği olmadığından 

ayırıcı tarafından tutulamamakta ve konveyor yardımıyla ayrılmaktadır [6].  

Gruplanarak ayrılan alüminyum ve teneke kutular taĢıma alanına götürülerek ilk 

olarak hidrolik pres yardımıyla preslenmekte ve  daha sonrasında 

balyalanmaktadırlar [6]. 

4.2.2.1 Alüminyum  

Alüminyum geri dönüĢümü en çok kazanç getirisi olan malzemelerden biridir. 

Neredeyse %100 geri dönüĢtürülebilir bir malzeme olan alüminyum, beĢikten mezara 

bir yaĢam döngüsü değil, beĢikten beĢiğe bir yaĢam döngüsüne sahiptir. Geri 

dönüĢtürülmüĢ alüminyumda bir kalite kaybı yaĢanmadığından ötürü, her tip 

uygulamada yeniden rahatlıkla kullanılabilmektedir [89]. Her ne kadar, alüminyum 

doğada çok bulunsa da, saf halde bulunmamaktadır. Bu yüzden de, cevherden 

alüminyum eldesi pahalıdır [76].  

4.2.2.1.1 Alüminyumun üretimi ve geri dönüşümü 

Günümüzde alüminyumun üretiminde iki kaynaktan bahsedebiliriz (ġekil 4.21) [97]. 

1) Cevherden üretilen alüminyum (Birincil Alüminyum)  

2) Hurdadan üretilen alüminyum (Ġkincil Alüminyum) 
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Şekil 4.21: Birincil ve ikincil alüminyum üretim yöntemi [97]. 

- Birincil alüminyum üretimi 

Farklı bileĢikleri olmasına karĢın, alüminyum metali üretiminde boksit cevherleri 

kullanılmaktadır. Boksit cevheri üretimi, genellikle açık ocak iĢletmeciliği ile 

yapılmaktadır. Ticari olarak iĢletilebilen boksit cevherinin Al2O3 (Alümina) tenörü 

%30-65 arasında değiĢmekte olup elde edilen boksitin %85‟i birincil alüminyum 

üretimine yöneliktir. Birincil alüminyum üretiminde kullanılan boksitlerin kimyasal 

ve mineralojik bileĢenlerine bağlı olmak koĢulu ile 4-5 ton boksitten 2 ton alümina 

ve 2 ton alüminadan da yaklaĢık 1 ton alüminyum elde edilmektedir [98]. 

- İkincil Alüminyum üretimi (Geri Dönüşümü) 

Ġkincil alüminyum üretiminde metal kaynağı olarak alüminyum hurda 

kullanılmaktadır. Balyalanan aluminyum dökümhanelerine getirilir. BalyalanmıĢ 

alüminyum aĢırı nem içerebilir, bu nem de fırında patlamalara neden olabilmektedir. 

Bunu önlemek için önce balyalar parçalanmalıdır. Alüminyum daha sonra üzerinde 

bulunan tüm boyaların, nemin ve kirliliklerin giderilmesi için fırına konulur, 

üzerindeki boyalar ve kaplamalar giderilinceye kadar fırında ısıtılır. Daha sonra, 

alüminyumu külçe haline getirmek için fırına konur ve 700 °C‟ye kadar ısıtılır. Katı 
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alüminyum tam olarak erimesi için karıĢtırılır. OluĢan gazlar güçlü fanlar yardımı ile 

ortamdan giderilir. Gazlar önce soğutulur ve sonra torbalı filtrede partiküller bertaraf 

edilir. ArıtılmıĢ gazlar yüksek bir bacadan atmosfere atılır. ErimiĢ hale gelen 

alüminyum hücrenin tabanında toplanır ve buradan alınarak kalıplara dökülür. ÇeĢitli 

iĢlemlerden sonra tekrar alüminyum içecek kutusu veya diğer alüminyum malzeme 

üretiminde kullanılır [73].  

Arzu edilen karakterde korozyona dayanıklı ve kuvvetli alüminyum elde etmek için 

sıvı alüminyumun içine az miktarda baĢka metaller ilave edilir. Soğuyan külçeler 

kalın dilim halinde getirilir. Dilimler rulo haline dönüĢtürülür. Rulolardan 

alüminyum levhalar elde edilir. Yeni ürünler elde etmek için preslenir ve 

Ģekillendirilir. 

Ġkincil alüminyum üretiminde kullanılan alüminyum hurdaların baĢlıca iki kaynağı 

vardır. Bunlar, döküm ve iĢleme ürünlerinin üretimi sırasında oluĢan ve %100 geri 

kazanma olasılığı olan kullanıcı öncesi hurda ve kullanım ömrünü doldurmuĢ, geri 

kazanma olasılığı yapısı, Ģekli ve et kalınlığına göre %30-95 arası olan kullanıcı 

sonrası hurdadır [98]. 

Geri dönüĢüm verimi, geri dönüĢüm için teorik olarak mevcut olan ile gerçekte geri 

kazanılan ve yeniden kullanılan hurda miktarı arasındaki iliĢkiye denilmektedir [99]. 

Geri dönüĢtürülmüĢ kullanıcı sonrası geri dönüĢtürülmüĢ alüminyuma bir çok örnek 

verilebilmektedir. Bunlardan bir tanesi Emeco isimli mobilya firmasıdır. %100 

kullanıcı sonrası geri dönüĢtürülmüĢ alüminyumdan üretilen oturma elemanları ġekil 

4.22‟de gösterilmektedir [100].  

   

Şekil 4.22: Geri dönüĢtürülmüĢ alüminyumdan üretilen oturma elemanı. 
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4.2.2.2 Demir - Çelik  

Demir çelik sektörü, toplam metal sanayinin %90‟nını kapsayan büyük bir sektördür. 

Demir-Çelik çok uzun süredir kullanılan ve geri dönüĢtürlen bir metaldir. Demir ve 

çelik ürünlerinin kullanımına baktığımızda, köprüler ve binalar gibi yapı 

uygulamalarından makine sanayi gibi bir çok sektör ile karĢılaĢılmaktadır. Demir 

çelik üretimi için kullanılan 2 ana yöntem bulunmaktadır. Bunlar; 

- Yüksek fırın  ve bazik oksijen fırınları ; bu tip fırınlar hammadde olarak, 

demir cevheri, kömür ve kireçtaĢının yanı sıra bir miktar hurda metal 

kullanmaktadırlar.  

- Elektrik ark fırınları; bu tip fırınların hammaddesi hurda metal ya da 

doğrudan indirgenmiĢ demir ve elektriktir.  

Hurda demirin farklı kaynakları bulunmaktadır. Bunlar; kullanıcı öncesi hurda ve 

kullanıcı sonrası hurdadır. Kullanıcı öncesi hurda, demir üretimi ya  demir tabanlı 

ürün üretimi yapan fabrikalarda oluĢan atıklardır. Bu atıkların kimyasal 

komposizyonu bilindiği için oluĢan atıklar aynen fırına geri atılmakta ve anında geri 

dönüĢtürülmektedir. Kullanıcı sonrası hurda ise, atık toplama tesisleri gibi yerlerden 

toplanan atıklardır. Bu tip atıkların fiziksel ve kimyasal komposizyonu 

bilinmediğinden ötürü bu tip malzemelere iyi bir ayırma uygulanması gerekmektedir. 

Çünkü, çeliğin 3500‟e kadar farklı komposizyonda kullanımı mümkündür [101]. 

Geri dönüĢüm tesislerinde toplanan çelik hurdaların çoğu hurda tenekelerdir. Hurda 

tenekeler hiçbir kayba uğramadan istenilen Ģekilde tekrar tekrar kullanılabilecek 

hammaddedir. Atık ayırma tesislerinde ayrılıp, preslenen demir- çelik atıklar çelik 

fabriklarına gönderilirler [76]. 

Bu tip atıklar genel olarak EAF‟larında geri dönüĢtürülmekte olup, bazik oksijen 

fırını ve yüksek fırınlarda da çelik üretimi sırasında bir miktar hurda metal 

kullanılmaktadır.  

Manyetik özellikleri sebebiyle çelik malzemeler atıklar içerisinde kolaylıkla 

ayrılabildiği için geri kazanım oranları yüksektir. Örnek olarak, Ġngiltere‟ de yapı 

çeliklerinde geri dönüĢüm ve yeniden kullanım oranları %94-99 arasındayken, 

küresel olarak çelik ambalajların geri dönüĢümü %68 oranındadır [102]. 

1 ton çeliğin geri dönüĢtürülmesi ile, yaklaĢık olarak; 
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- 1.030 kg demir cevheri,  

- 580 kg kömür  

- 50 kg kiraç taĢı korunmaktadır.  

Geri dönüĢtürülmüĢ çelik‟ten üretilen ürünlere örnek olarak, Natural Home isimli 

firmanın %93‟ü eski atıkta denilen, kullanıcı sonrası atık çelikten üretilen mutfak 

malzemleri ġekil 4.23‟te gözükmektedir[103].  

 

Şekil 4.23: Geri dönüĢtürülmüĢ çelikten üretilen mutfak malzemeleri.  

4.2.3 Kağıt Atıklar 

Kâğıt, çoğunlukla yazma iĢlemlerinde kullanılan, üzerine baskı ya da çizim 

yapılabilen veya ambalaj amacıyla kullanılan ince malzemedir. Kağıt malzemeler; 

kağıt, karton ya da mukavva olarak sınıflandırılmaktadır. Kağıt grubuna gazete 

kağıtları, peçete, mektup ve sarf malzemesi olarak kullanılan kağıtlar ve bir çoğu 

girerken, karton ya da mukavva grubuna, oluklu mukavvalar ve  süt ambalajları gibi 

ürünler girebilir [6,105].  

Karton ya da mukavva malzemeleri genel olarak ambalaj sektöründe 

kullanılmaktadır. Karton malzemenin ağartılmıĢ ve ağartılmamıĢ olarak 2 ayrı 

kullanım alanı vardır. AğartılmıĢ olan karton hamuru süt kartonlarınında, bardak ve 

tabaklarda kullanılırken, ağartılmamıĢ olan karton hamuru oluklu mukavva gibi 

karton kutularda kullanılmaktadır. Geri dönüĢtürülmüĢ malzemeler daha çok 

ağartılmamıĢ kartonlarda kullanılmaktadır [6,104].  

Kağıdın dört ana kullanım alanı bulunmaktadır. Bunlar; kaliteli baskı ya da dosya 

kağıdı, gazete kağıdı, oluklu mukavva gibi karton ve peçetelerdir. Her kategoride, 
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geri dönüĢtürülmüĢ malzeme kullanım oranı farklılık göstermektedir. En çok peçete 

üretiminde geri dönüĢtürülmüĢ malzeme kullanılırken, en az kaliteli baskı ve yazı 

kağıtlarında kullanılmaktadır [104].   

Kağıt, ahĢap ya da selülozik liflerin birbiri üzerine gelerek örümcek ağı Ģeklinde 

örülmesinden oluĢmaktadır. Kağıt hamuru üretmek için bu lifler mekanik ya da 

kimyasal olarak ayrıĢtırmaktadır [6].  

Kağıt yapım iĢlemi bulamacın hazırlanması ile baĢlar. Ġlk olarak selülozik liflerden 

mekanik ya da kimyasal olarak kağıt hamuru yapılır. Daha sonra kimyasal 

maddelerin eklenmesi ile hamur içindeki selülozik liflerin piĢirilmesi sağlanır. 

Sonuçta ortaya çıkan hamurdan sindirilmemiĢ lifler, yabancı maddeler ve istenmeyen 

artıklar temizlenir. Temizlenen çamur yıkanarak kimyasallardan artındırılır. 

Kimyasallarla liflerlerin ağartılması gibi iĢlemler kağıt hamurunun parlaklığının 

arttırılması için gereklidir. Sonrasında ise, kağıt hamurunun rafine edilmesi ya da 

dövülmesi ile lifler arasından bağın arttırılması yani üretilecek olan kağıdın 

kuvvetinin arttırılması amaçlanır.  Elde edilen kağıt hamuru bulamacı daha sonra tel 

örgü gibi yürüyen bir bandın üzerine dökülerek suyun yerçekimi ile süzdürülmesi 

sağlanır. Süzdürme iĢleminden sonra preslenerek susuzlaĢtırma iĢlemine devam 

edilmesi gerekmektedir. Silindirler yardımıyla preslenen malzeme, hava yardımıyla 

ya da sıcak bir zemin üzerinde kurutulur [6,76].  

4.2.3.1 Kağıt Atıkların Geri Dönüşümü 

Kağıtların geri dönüĢümü TAPPI (Technical Association for the Worldwide Pulp, 

Paper and Converting Industry) yeniden hamur oluĢturma, eleme, temizleme, 

mürekkebinden ayırma, rafine etme, ağartma ve renklerinden sıyırma Ģeklinde 

listelemiĢtir [6,104].  

Yeniden hamur oluĢturma: KullanılmıĢ kağıt, su ve kimyasallar kağıt hamuru 

makinesine konularak, kağıdın içindeli liflerin mekanik, kimyasal ve termal olarak 

ayrılarak kağıt hamuru bulamacı eldesi sağlanır [6,76,104].  

Eleme: Kağıt hamuru farklı Ģekillerde ve büyüklüklerdeki deliklerden itilerek, 

istenilmeyen kirletici maddelerden temizlenmesi sağlanır [6,104]. 

Temizleme: Büyük koni Ģeklindeki bir silindir içinde hamur döndürülerek, kağıt 

hamurunun temizlenmesi ve kalan kirletici maddelerinde uzaklaĢtırılması sağlanır 

[6,76,104]. 
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Mürekkebinden ayırma: Kağıt hamurunda  bulunan  mürekkebi gidermek  

gerekmektedir.  Mürekkebi  giderilmemiĢ  kâğıt  hamuru  esmer  veya  gri  renktedir. 

Modern tesislerde kâğıtta bulunan mürekkebin % 75‟i giderilmektedir. Mürekkebin 

giderilmesi için iki süreç vardır. Bunlar; [76,104]  

1.  Yıkama ĠĢlemi,  

2.  Yüzdürme ĠĢlemidir.  

Yıkama iĢleminde, kağıt hamurundaki küçük mürekkep parçaları su ile yıkanırken, 

daha büyük mürekkep parçaları yüzdürme iĢlemi ile giderilmektedir. Kimyasal 

maddelerle  serbest  hale  gelen  mürekkep  parçacıkları temiz  su  ile  yıkama  ve 

yüzdürme  iĢlemi  ile  giderilir.  Yıkama  veya  yüzdürme iĢlemi  esnasında  önemli 

miktarda  dolgu  maddesi  kaybolmaktadır.   

Rafine etme: Kağıt hamuru rafine edilerek büyük lif demetlerini küçük parçalara 

bölünür. Bu liflerin ĢiĢmesine neden olup ve kağıt üretimi için elveriĢli ortamı sağlar 

[6,104]. 

Ağartma ve renklerinden sıyırma: Renkli sayfalı atık kağıtlar geri dönüĢtürülmesinde 

boyaların çıkartılması için kimyasallar kullanır. Eğer üretilecek olan kağıt beyaz 

kağıt ise, kağıt hamuru hidrojen peroksit, klordioksit ya da oksijen ile ağartılır 

[6,104]. 

Kağıt üretimi: Geri dönüĢtürülecek olan kağıt hamuru son olarak kağıt makinesine 

girerek, geri dönüĢtürülmüĢ kağıt üretimi gerçekleĢtirilir. Tamamen geri 

dönüĢtürülmüĢ liflerle kağıt üretimi yapılabileceği gibi ilk kullanım lifleriyle 

karıĢtırılarak sağlamlık ya da pürüssüzlük gibi özelliklerinde ise iyileĢtirme 

sağlanabilir [6,104]. Geri dönüĢtürülmüĢ kağıttan üretilen ürünlere örnek olarak, 

Kube Design isimli Ġtalyan firmasının ürünleri verilebilir (ġekil 4.24). Geri 

dönüĢtürülmüĢ mukavvadan, ambalaj aydınlatma ve oturma elemanı ürünleri 

üretmektedirler [105]. 
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Şekil 4.24: Kube Design‟ın geri dönüĢtürülmüĢ mukavvadan üretilen mobilyalar. 

Diğer bir örnekte geri dönüĢtürülmüĢ karton ve gazete kağıtları kullanılarak çamaĢır 

deterjanı ambalajı üretimi yapan Seventh Generation isimli firmadır (ġekil 4.25) 

[106].  

 

Şekil 4.25: Geri dönüĢtürülmüĢ karton ve gazete kağıdından üretilen 

çamaĢır deterjanı ambalajı.  

4.2.4 Cam Atıklar 

Cam, kum ve diğer minerallerin birlikte çok yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle oluĢur. 

Antik çağlardan beri gerek inĢaat, gerekse süs eĢyası olarak camdan 

yararlanılmaktadır. 18. yüzyılın sonu 19.yüzyılın baĢlarında çok pahalı bir malzeme 

olan cam, o dönemde kilise camları gibi kısıtlı alanda kullanılmaktaydı. Büyük 

oranlarda cam üretimi ise 20. yüzyılda  endüstri devrimi ve de cam kavanozların seri 

üretimi ile baĢlamıĢtır [6]. Cam, ıĢık  geçirgenliği, dayanıklılığı, sıvılarla reaksiyona 

girmemesi, ısıya karĢı direnci, sıcakken  Ģekillendirme kolaylığı, ısı değiĢimlerinden 
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az etkilenmesi  v.b.  sebeplerden  dolayı  günlük  yaĢantımızın pek çok alanında 

kullanılmaktadır [76].  

Cam kimyasal olarak, amorf yapılı bir malzemedir. Sıvı malzemelerde gözlemlenen 

genel özellerinden olan viskozite cam için de geçerlidir. Cam akıĢkan bir sıvı 

malzemedir ancak akıĢ hızı o kadar yavaĢtır ki, bu hızı insan gözüyle 

gözlemlenememektedir. Yüksek sıcaklıklarda cam yumuĢar ve daha sıvı bir faza 

geçer. Bundan sonra da,  sıvı fazdaki cam dökülebilir, ĢiĢirebilir, preslenebilir ve 

farklı Ģekiller alması için kalıplara dökülebilir hale getirilir [6,107]. 

Yeni cam malzemeler üç ana maddenin karıĢtırılmasından meydana gelmektedir. Bu 

maddeler  kum, soda külü ve kireç taĢıdır. Camın bileĢimine giren bu üç maddenin 

dıĢında cama önemli özellikler katan ve üretiminde yararlar sağlayan bileĢenler de 

bulunmaktadır. Bu bileĢenler; demir kahverengi ya da yeĢil renk vermesi için, krom 

ve kobalt yeĢil ve mavi renk vermesi için, kurĢun kırılganlığını geliĢtirmek için, 

alümina (aluminyum oksit) dayanıklılığını ve sağlamlığını geliĢtirmek için ve bor 

termal özelliklerini iyileĢtirmek için kullanılmaktadır.  

Camların kullanım alanlarına göre farklı tipleri bulunmaktadır. Bu alanlar; 

- Cam kaplar; kavanoz ve ĢiĢeler gibi.  

- Yassı camlar; araç camları, aynalar gibi. 

- Camelyaf; Sürekli ve parça lif tipinde iki tip camelyaf bulunmaktadır. 

Ġzolasyon için kullanılan camelyaflarda sürekli tip kullanılırken, parça lifli 

camelyaflar beton takviyesinde kullanılmakdır.  

- Evsel cam; cam aksesuarlar, bardaklar ve süs eĢyaları gibi. 

- Özel cam, televizyon, medikal ve bilgisayar ekranlarında kullanılan katod ıĢın 

tüpü gibi. 

4.2.4.1 Cam Üretimi ve Cam atıkların Geri Dönüşümü 

Cam üretiminde, ergimiĢ olan cam silika kumu, kireç, dolamit, soda ve  cam 

kırıntıları gibi diğer hammaddelerden hazırlanmaktadır. Cam üretiminde, cam 

kırıntılarının geri dönüĢtürülerek kullanımı her geçen gün artmaktadır. Cam 

kırıntıları kullanımı, hammadde ve enerji kullanımını azaltsa da, geri dönüĢümü 

öncesi kapsamlı bir ayırma ve yabancı maddelerinden temizlenmesi iĢlemi 

gerektirmektedir [6].  
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Cam malzemeler, son derece yararlı bir sürecin parçası olarak yapısı bozulmadan 

sınırsız olarak geri dönüĢtürülebilmekte ve yeniden değerlendirilebilmektedirler. 

Cam ĢiĢe ve kavanoz imalatında hurda cam olarak nitelendirilen cam kırıntılarının 

kullanım oranı %80‟leri bulmaktadır. Bunun yanında %100 oranda cam kırıntısı 

kullanan cam fabrikalar bulunmaktadır. [6,76] 

Yeniden ĢiĢe ya da kap olacak olan cam renklerine ayrılmalı ve  bunun yanı sıra toz, 

taĢ, seramik malzeme gibi yabancı maddelerden temizlenmesi gerekmektedir. Bu tip 

malzemeler ısıya dayanımlı malzemeler olduğundan, cama göre daha yüksek ergime 

sıcaklıklarına sahip oldukları için üretimde yok edilemezler ve nihai üründe kalıntıya 

neden olmaktadır. Ayrıca, camın formunu bozmaktadırlar [6,76]. 

Cam atıkların geri dönüĢümü ve öncelikle atıkların renklerine göre ayrılmaları ile 

baĢlar. Renklerine göre ayrılan camlar, cam kırıcıları ya da toplu değirmenlere 

gönderilir (ġekil 4.26) [6]. 

 

Şekil 4.26: Cam kırıcılar [6]. 

Kırıcılardan çıkan cam kırıntıları daha sonrasında cam üretiminde hammadde olarak 

kullanılır. Cam kırıntıları ilave edilmediği taktirde karıĢım fırınlarda 12000C-14000C 

aralığında ısıtılarak ergiyik hale gelirken, cam kırıntılarının ilave edilmesi 

durumundan karıĢım daha düĢük sıcaklıklarda ergiyik hale gelmektedir [6].  

Buradan ergiyik haldeki cam, nihai ürün elde etmek için Ģekillendirileceği makineye 

dökülür ve nihai formu verilir. Son olarak da yeni form verilmiĢ camlar tav 

fırınlarında yavaĢca soğutularak sertleĢtirilirler [6].  
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Cam atıkların toplarak geri dönüĢtürülmesi depolama sahalarının ömrünü uzatmakta 

olup doğal kaynakların korunmasını sağlamakta ve atıkların bertaraf maliyetlerini 

düĢürmektedir. Cam atıkların geri dönüĢtürülmesi ile;  

 Enerji tüketiminde %25 azalma,  

 Hava kirliliğinde %20 azalma,  

 Maden atığında %80 azalma,  

 Su tüketiminde %50 azalma,  

 Kum, soda, kireç gibi doğal kaynaklar korunmaktadır. 

Geri dönüĢtürülmüĢ camdan üretilen ürünlere örnek olarak Artecnica isimli firmanın 

ürettiği cam vazolar verilebilir (ġekil 4.27) [108].  

 

Şekil 4.27: Geri dönüĢtürülmüĢ camdan üretilen vazolar. 

Geri dönüĢtürülmüĢ camdan üretilen ürün örneklerine ek olarak Wolf Art Glass 

isimli firmanın, geri dönüĢtürülmüĢ camdan ürettiği aydınlatma elemanları verilebilir 

(ġekil 4.28) [109]. 

 

Şekil 4.28: Geri dönüĢtürülmüĢ camdan üretilen aydınlatma elemanı. 
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4.2.5 Tekstil atıkları 

Tekstil atıklarının geri dönüĢümü en eski geri dönüĢüm endüstrilerinden biridir 

[110]. Ancak Çevre Koruma Ajansının 2011 verilerine göre, her sene yaklaĢık 13 

milyon ton tekstil atık olmaktadır. Bu miktarın toplam evsel atıkların içersindeki payı 

%5‟tir [111]. Bu sayede de  çöp depolama sahaları korunmakta ve tekrar üretim için 

gereken su, enerji, zirai ilaçlar ve insan gücü kullanım oranları azalmaktadır [6].  

GeçmiĢten günümüze tekstil endüstrisinde bir çok değiĢikliğin olması ile tekstilde 

kullanılan iplikte de yenilikler meydana gelmiĢtir. Sentetik ipliklerin markete girmesi 

ile birlikte, ilk olarak iplik dayanımlarının artması ile parçalamak, sonrasında ise 

karıĢık iplik kullanımı sebebi ile atıkları ayırmak zorlaĢtığından, tekstil atıklarının 

geri dönüĢtürülmesi artık daha karmaĢık hale gelmiĢtir. 

Tekstil atıkları, tüketici öncesi ve sonrası olmak üzere 2 kategoriye ayrılmaktadır. 

Tüketici öncesi tekstil atıkları içerisine, tekstil, elyaf ve pamuk endüstrilerinde 

üretim sırasında oluĢmuĢ atıklar girmektedir [6]. Tüketici öncesi tekstil atıkları 

otomotiv, havacılık, ev bina, mobilya, yatak, kaba iplik, ev eĢyaları, kağıt, giyim ve 

diğer sanayiler için geri dönüĢtürülerek yeniden kullanılabilmektedir [110].  

Tüketici sonrası tekstil atıkları ise, artık sahibi tarafından ihtiyacı kalınmadığına 

karar verilip atılan, tekstil malzemelerinden üretilmiĢ, herhangi tip giysi ya da ev 

eĢyalardır. Bu eĢyalar, yıprandıkları, hasar gördükleri ya da artık modaya uygun 

olmadıkları için atık olmuĢ olabilirler [6,110]. Bu tip tekstil ürünleri bazen 

derneklere, akraba ya da arkadaĢlara verilebildiği gibi, evsel atık olarakta çöpe 

atılmaktadırlar.  

4.2.5.1 Tekstil atıkların değerlendirilmesi 

Tekstil atıklarının değerlendirilmesi 5 kategoriye ayırmaktadır. Bu kategorilere 

bakıldığında aslında bu kategorilerin atık hiyerarĢisinde de karĢımıza çıkan, yeniden 

kullanım, geri kazanma ve geri dönüĢüm ile ilgili olduğunu görebilmektedir. Bu 

kategoriler ġekil 4.29‟da gösterilmektedir [110]. 
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Şekil 4.29: Tekstil atığı geri gönüĢüm piramidi [110]. 

Atık olarak nitelendirilen tekstilin ilk olarak ayrılması gerekmektedir. Tekstil atıklar 

ilk olarak kaba bir ayırmadan geçmektedirler. Ġlk olarak cinslerine göre bir ayrımdan 

geçen atıklar, daha sonrasında ise daha ince bir ayrımla herbir grup kendi içerisinde 

kullanılan kumaĢa, son durumuna, kaliteye ve markasına göre tekrar ince ayırmadan 

geçmektedirler [110]. 

KullanılmıĢ kıyafet:Tekstil atıkların geri dönüĢümünde ilk basamak %46‟lık oranla, 

en çok değere sahip olan  kullanılmıĢ kıyafet pazarıdır. Bu kategorideki kıyafetler, 

tekrar kullanım baĢlığı altında değerlendirilebilecek tekstil ürünleridir. Tekstil atıklar 

ayrım sonrasında, tekrar kullanılabilecek durumdaki ürünler geliĢmekte olan ülkelere 

ya da felaketlerle tahrip olan bölgelere gönderilmektedir[110]. 

Geri dönüĢtürme: Yeni ürün için geri dönüĢtürme, dokuma ve örgü tekstil ürünlerinin 

ipliklerinin açılarak yeni ürün olarak dönüĢümünün sağlanmasını içermektedir. Geri 

dönüĢüm sonucu oluĢan ürünler düĢük kalitede ürünler olup, dolgu malzemesi 

olarak, araç döĢemelerinde, halı altlarında, yalıtım malzemelerinde keçe olarak ve 

düĢük kaliteli battaniyelerde kullanılmaktadır [110]. 

Tekstil atıkların geri dönüĢtürülmesinde mekanik ve kimyasal olarak iki yöntem 

uygulanmaktadır.  

Mekanik iĢlem kumaĢı ipliklerine ayırabilmek için kesme, parçalama, tarama ve 

diğer mekanik iĢlemleri içerir. Mekanik iĢleme sırasında dikkat edilmesi gereken 

noktalar renk, iplik içeriği, fermuar, düğme gibi parçaların kaldırılması ve etiketlerin 
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çıkarılmasıdır. Mekanik iĢleme sonrası ipliğin orjinal uzunluğu bozulduğundan 

dolayı, iĢlem sonrası oluĢan iplikten %100 geri dönüĢtürülmüĢ iplik üretilemez. 

Bunun için geri dönüĢtürülmüĢ ipliğin içine birincil kullanım ipliği de eklenmelidir. 

Mekanik olarak iĢlenmiĢ iplikten üretilmiĢ ürünlerin kullanım yerlerine örnek olarak, 

doldurma oyuncakların dolgu malzemesi, kağıt sanayinde lif eldesi ve battaniye 

yapımı verilebilir [110].  

Kimyasal iĢleme; Polimerler (PES ve PET) dünya pazarında en yaygın sentetik 

liflerden biri haline gelmiĢtir. Erime ve kimyasal iĢlemler sayesinde, PES ve PET 

polimerleri glikoliz veya metanoliz ile ayrıĢtırılabilmektedir. Sonuç olarak da, etilen 

glikol ve dimetil tereftalat monomerleri oluĢur ki bunlardan oluĢturulan iplikler 

temelde özgün ipliklerle aynıdır. Ancak kimyasal iĢleme yöntemi, mekanik yöntemle 

kıyaslandığında ekonomik bir yöntem olmadığı anlaĢılmaktadır [110]. 

Bunun yanı sıra, sertleĢtirilmiĢ iplik eldesi için ipliğe hem mekanik hemde kimyasal 

iĢlemler uygulanır. ParçalanmıĢ iplikler metal klorürler ile iĢlenerek, polireçinelerin 

için yerleĢtirilerek sert ve esnek bir hal alırlar. SertleĢtirilmiĢ iplikler otomobil ön 

panellerinde, zemin kaplamalarında ya da  çit kazıklarında kullanılabilirler [110]. 

Temizlik bezi olarak kullanma: Giyim olarak kullanımları sonrasında, ürünler silme 

ya da endüstriyel amaçlar için parlatma bezi olarak yeniden kullanılabilirler. 

Özellikle tiĢörtler pamuksu iplikleri sayesinde emici bir bez olabilirler ve de parlatma 

bezi olarak kullanılabilmektedirler [110]. 

Bertaraf etme ya da geri kazanma: Bazı yeniden kullanılan ipliklerin herhangi bir 

pazarı bulunmamaktadır. Bu durumda bu atıkların bertaraf edilmesi gerekmektedir. 

Ancak toplayıcılar bunu seçeneği ekonomik ve çevresel nedenlerden ötürü pek tercih 

etmemektedir. Son zamanlarda, bu tip atıkları çöp depolama sahalarına götürmek 

yerine yakılarak geri kazanılması üzerine çalıĢmalar yapılmaktadır. ġu ana kadar 

tekstil atıkların geri kazanımı ile ilgili çalıĢmalar tatmin edici olmasa da Avrupa‟da 

yakıt fiyatlarının yüksek olmasından dolayı, enerji eldesinde tekstil atıkları 

yakılmakta ve geri kazanılmaktadır [110]. 

Pırlanta: Bu aĢama tekstil atıklarının değerlendirmesinin %1‟lik bir dilimini oluĢtursa 

da en çok para kazandırma potansiyeli olan aĢamalardan biridir. Burada atık olarak 

atılan bazı tekstil ürünlerinlerinin kolleksiyon ürün değerleri sebebiyle eder 

değerlerinden çok daha yüksek bedellere satılmasıdır. Örnek olarak, 2001 yılında 
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Amerika‟da bir kiĢi, internet ürün satıĢ platformlarından birinde, maden arama 

Ģehirlerinden biri olan Nevada‟da çamurun içinden bulduğu 120 yaĢında olan bir kot 

pantalonu açık arttırmaya çıkarmıĢtır. Nihai olarak kot pantalon 43,532$‟ a 

satılmıĢtır [110]. 

Geri dönüĢtürülmüĢ tekstilden üretilen ürünlere örnek olarak battaniyeler verilebilir. 

Bu tip battaniyeler genelde lojistik firmaları tarafından kullanılmaktadır. Bunun yanı 

sıra aynı tip tekstilden üretilen çantalardan bulunmaktadır (ġekil 4.30) [112-113]. 

 

Şekil 4.30: Geri dönüĢtürülmüĢ tekstilden üretilen çanta ve battaniye. 

Geri dönüĢtürülmüĢ tekstil ürünlerine plastik atıklardan geri dönüĢtürülerek üretilen 

ürünlerde girmektedir. %100 PET‟ten üretilebilen tekstil ürünlerine ġekil 4.4‟deki 

Nike formalarından farklı olarak ġekil 4.31‟deki daha geleneksel bir örnekte 

verilebilmektedir [114].  

Şekil 4.31: %100 geri dönüĢtürülmüĢ PET‟den üretilen ürün. 
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4.3 Türkiye’de Ambalaj Atıkların Toplanması ve Ayrıştırılması - Altaş Yapı 

Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.Ş. 

Ülkemizde ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıĢtırılması ile ilgili olarak Ġstanbul, 

Göztepe‟de bulunan AltaĢ Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. ile görüĢme 

yapılmıĢtır. AltaĢ Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. Kadıköy bölgesinin 

anlaĢmalı olduğu ve aynı zamanda lisanslı ambalaj atıkları toplama ve ayırma 

tesisinin, 1999 yılından beri iĢletmesini üstlenmiĢ bir firmadır. Ayrıca, firma çeĢitli 

Ģehirlerin de kent temizliği, tıbbi atık toplama ve sterilizasyon çalıĢmalarını 

sürdürmektedir. Kadıköy, Göztepe bölgesinde konumlandırılmıĢ olan AltaĢ, 2 

dönümlük arazı üzerinde Kadıköy‟den toplanan ambalaj atıklarını ayrıĢtırmakta ve 

ayrıĢtırdıkları atıkları geri dönüĢtürmek üzere yine lisanslı firmalara vererek geri 

dönüĢüme katkı sağlamaktadır.  Yapılan görüĢme firmada Çevre Mühendisi olarak  

çalıĢmakta olan Fikri Karaman ile yapılmıĢtır (EK C).  

Firma, 4 belediyenin ambalaj atıklarını toplamaktadır. Bu atıkların içerisinde, kağıt, 

plastik ve metal atıklar bulunmaktadır. Toplanılan atıklar, atık ayırma 

kumbaralarından toplanan ayrılmıĢ yani organik atıklarla karıĢmamıĢ atıklardır. 

Araçlar ile tesise getirilen atıklar, konveyör bantlar sayesinde manuel ayırımın 

yapılacağı diğer bir yatay konveyör banta taĢınır ve bandın iki yanındaki çalıĢanlar 

tarafından atıkların ayırımı gerçekleĢtirilir.  

Ülkemizdeki mevcut durumda atıklar plastik, kağıt, metal, cam olacak Ģeklinde ayrı 

ayrı toplatılmamaktadır. Atıklar daha çok gönüllü olarak ayrılmakta olup, cam atıklar 

dıĢında kalan atıklar, tek bir araçta toplanmakta, bu toplanan atıklarda atık ayırma 

tesislerinde manuel ayırma ile ayrılmaktadır. Yurt dıĢında ise, atıkları ayırmak bir 

zorunluluk olup, atık ayrımını yapmayanlara cezai uygulamalar bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra toplanan atıkların birbirleri ile kontemine olmaması için her bir atık, 

organik, cam, plastik, metal vb... Ģeklinde ayrı toplanmaktadır.  

Üretilen bir ürünü piyasaya sokan firmaların bazı yükümlülükleri vardır. Bu da, 

ürettiği belli miktarda ürünü geri toplaması gerektiğidir. Ancak ürünü pazara süren 

firmalar, ürettikleri üründen oluĢan atıkları toplayamadıkları için bir yönetmelik 

hazırlanmıĢ olup, bu yönetmeliklede bu atıkları toplama yetkisi Çevre ve Orman 

Bakanlığı‟ndan lisans alan kuruluĢlara verilmiĢtir. Bununla ilgili ilk yönetmelik 2004 

yılında çıkmıĢ, 2005 yılında uygulamaya geçmiĢ, 2007 ve 2011 yıllında revizyona 
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uğramıĢtır. Bu yönetmelik, kirleten öder pirensibi içerisinde üretim yapan firmalara, 

piyasaya sürdüğü ürün miktarına göre, AltaĢ Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. 

gibi atık toplama iĢletmelerine ödeme yapılması gerektiğini belirtmiĢtir. Ancak 

yapılan görüĢmede bu bedellerin tam anlamıyla ödenmediği, atık toplama ve ayırma 

tesislerinin zarar ettiği bu nedenlede bazı atık ayırma tesislerinin kapandığı bilgisi 

verilmiĢtir.  

Ülkemizde gelecekte atık toplama sisteminde değiĢiklikler meydana gelmesi 

beklenmektedir. Bu değiĢikliklerden bir tanesi atıkların artık evlerden ikili sistemle, 

yani çürüyen/çürümeyen olarak toplanacak olmasıdır. Bu sisteme göre, organik 

atıklar sarı konteynerde toplanacakken iken, çürümeyen olarak nitelendirilen, 

ambalaj atıkları, elektronik atıklar vb.. gibi atıklar mavi konteynerde toplanacaktır. 

Fikri Bey tarafından verilen bilgiye göre, Almanya‟daki, bütün atıkların ayrı 

toplandığı, mevcut sistemde de değiĢiklik olması planlanmaktadır. Bunun nedeni, 

atık toplama ve ayırma sisteminin en büyük sorunlarından birinin atıkları toplama 

bedelleri olduğudur. Her bir atık için ayrı ayrı bir araç görevlendirme, gerek yakıt, 

gerekse de bakım ve araç maliyetlerinden ötürü masraflıdır. Ülkemizde de benzer 

Ģekilde AltaĢ örneği için; toplam gider 500TL ise, bu gidein 300TL‟si atık toplama, 

200TL‟si atık ayırmadır.  

AltaĢ Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. tarafından sadece Kadıköy‟de 

toplanması gereken atık miktarı aylık 3600 ton iken, toplanan atık miktari 900-950 

ton toplanabilmekte ve 2 milyona yakın nüfuslu 4 belediyeden toplam ayda 2000 ton 

ambalaj atığı toplayabilmektedirler. Bu toplanan atığın da yaklaĢık %85‟i kağıt ve 

geri kalanı değerli malzeme olarak sınıflandırılan plastik ve metal atıklardır. Geri 

kalan %15 oranında atığın da, sadece aylık yaklaĢık 2 tonu alüminyumdur. 2 ton 

alüminyumda, 10 baylaya ya da 80.000 kutu alüminyum etmektedir. Fikri Bey, 

oranın bu Ģekilde olmasının, ilk olarak kullanım oranlarının bu Ģekilde olmasından, 

sonrasında ise sosyoekonomik boyutla ilgisi olduğunu belirtmiĢtir. Eskiden 

tüketicinin kutu içecek kullanımının fazla olduğu ancak artık alım gücü ve daha 

ekonomik olması sebebiyle, litrelik içeceğe yani plastik ambalaja yönelimin olduğu 

belirtilmiĢtir. Bunun yanı sıra, ülkemizde plastik atıklar lisanslı tesislerce geri 

dönüĢümü gerçekleĢtirilmekte olup, giriĢ/çıkıĢ kayıtları tutulmakta ve bu kaytlar her 

ay bakanlığa raporlanmaktadır. Ancak benzer bir sistem metal atıkları için 

uygulanmamaktadır. Bu sebeplede, ülkemizde hurdacılık sistemi ve bu kayıt dıĢı iĢin 
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en önemli elemanları olan sokak toplayıcıları bulunmaktadır. Fikri Bey‟in 

açıklamalarına göre, sadece Kadıköy bölgesinde 2000-2500, Ġstanbul toplamında 

15000-20000 sokak toplayıcısı bulunmaktadır.  

Fikri Bey, ülkemizdeki atık toplama oranlarının, toplanması gerekenden az 

olmasının, AltaĢ Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. olarak, atık ayırma 

konusunda kapı kapı dolaĢarak bilgilendirme yapılmasına karĢın, tam anlamıyla bir 

sonuç alamadıklarını belirtmiĢ ve nedenin bilinç, eğitim, cezai uygulama eksikliği ve 

uygulanan sistemlerin bizim ülkemiz için planlanılmıĢ sistemler olmayıp, yurt 

dıĢındaki sistemlerin ülkemizde uygulanmaya çalıĢmasından olduğunu belirtmiĢtir. 

AltaĢ Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. Göztepe tesisinin fotoğrafları EK D‟de 

yer almaktadır.  

4.4 Türkiye’de Plastik Atıkların Geri Dönüşümü-Hür Plastik Örneği 

Ülkemizde plastik atıkların geri dönüĢümü ile ilgili olarak Ġstanbul, Pendik 

bölgesinde faaliyet gösteren Hür Plastik ile görüĢme yapılmıĢtır.  Hür Plastik, 1980 

yılından bu yana geri dönüĢüm sektöründe faaliyet gösteren bir firmadır. Çevre ve 

Orman Bakanlığı‟ndan alınan Plastik Ambalaj Atıklarının Geri DönüĢtürülmesi 

lisansına sahiptir.  Toplama ayırma tesislerinden  ve çeĢitli fabrikalardan alınan 

plastikleri geri dönüĢtürerek hammadde üretmekte ve fabrikalara satıĢını 

yapmaktadırlar.  Yapılan görüĢme firmada Çevre Mühendisi olarak  çalıĢmakta olan 

Levent ġahin ile yapılmıĢtır (EK E).  

Firma tesisinde sadece plastik malzemeleri geri dönüĢtürmekte olup, geri 

dönüĢtürülebilir plastikler içersinden, HDPE, LDPE, PP ve PS‟i geri dönüĢtürmekte, 

PET, PVC ve 7 numaralı diğer plastik malzemeleri geri dönüĢtürmemektedir.  

Firma geri dönüĢtürdüğü atıkları Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan lisanslı atık 

toplama tesislerinden almaktadır. Bunun yanı sıra firmanın tehlikesiz atık toplama 

lisansı sayesinde, üretim yapan firmaların üretim atıklarını alabilme ve bunlardan da 

yararlanabilmek imkanı bulunmaktadır. Tehlikesiz atık toplama lisansı sayesinde, 

örnek olarak toz deterjan kutuları ambalaj atığı olarak sınıflandırılmaktayken, 

içindeki ölçek ambalaj atığı olmadığından bu tip atıkları toplayabilmekteler. 

Hür Plastik iĢ akım Ģeması ġekil 4.9‟da gösterilmektedir. ġekil 4.32‟de de görüldüğü 

gibi süreç ilk olarak atıklarık seçimi ile baĢlamaktadır. Bunun için tesise gelen atıklar 
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ilk olarak 2 adet eğimli banttan 1 adet yatay bana taĢınmaktadırlar. Bu yatay bandın 

her iki yanındaki toplamda genelde 10-12 (yoğun dönemlerde 16 kiĢiye kadar 

çıkabiliyor) kiĢi yardımıyla manüel olarak el ile seçilmekte ve ayrılmaktadırlar. 

Burada ki ayırma plastik atıkların renk ve cinslerine göre yapılırken, bandın sonunda 

ki 1 kiĢi firmanın geri dönüĢtürmediği plastik atıkları ayırmaktadır. Tanımlanamayan 

malzemeler olduğu vakit, sıvı içerisinde yoğunluklarına göre ayırma yöntemine 

baĢvurulmaktadır.  

 

Şekil 4.32: Hür Plastik, plastik geri dönüĢtürme iĢ akıĢ Ģeması 

Seçimi yapılan atıklar sonra standart bir boya getirilmek üzere kırma bölümüne 

gönderilmektedir. Burada kırma iĢlemi sulu kırma makinaları yardımıyla 

yapılmaktadır. Atıklar kırılırken 1. Yıkama iĢlemi uygulanmakta ve kırma iĢlemi 

sonrasında ise 2. bir yıkama iĢlemine girmektedirler. Standart boylarına getirilen 

plastikler yüksek devirli santrifüjden geçirilerek yabancı maddelerinden arındırılırlar. 

Atıklar yıkama sonrası  sularının alınması için kurutma iĢlemi uygulanır. YıkanmıĢ 

malzemeler sıkma makinesinde sıkıldıktan sonra depoya sevk edilir ve helezon 

agromel makinesine gönderilerek kurutulur. Çıkan plastikler, granül ekstrüzyon 

makinesine sevk edilir ve burada eiryen plastik pelet kesme makinesinde kesilir. 

Peletler depoya yollanır ve paketlenir.  

Geri dönüĢüm iĢlemi sırasında atığın durumuna göre verim değiĢmekte. Örnek olarak 

firmaya getirilen damla borularında ki çamur gibi pislikler yıkama iĢlemleri sırasında 

tam anlamıyla giderilememekte, bundan dolayıda üründe %40-50 oranında fire 

oluĢmaktadır. Ancak fabrika atığı gibi temiz atıklardan geri dönüĢüm yapılırsa, verim 

artmakta ve oluĢan fire oranları çok çok daha azalmaktadır.  

Üretim sonrası geri dönüĢtürülen malzemede verim ürünün mevct durumuna bağlı 

olsada gelende bir kalite kaybı yaĢanmıyor. OluĢan en büyük kalite kaybı ise görsel 

kayıplardan oluĢuyor. Bu görsel kayıplarda koyu renkli malzemelerde pek belli 

olmasada, özellikle açık renkli plastiklerin üretiminde meydana gelmekte. Bunun 

yanı sıra nadirde olsa bazı ürünlerde koku sorunuda yaĢanmakta. Genelde renk 

sorunlarının oluĢmasının nedenide, bazı durumlarda farklı renkli plastikler birbirleri 



71 

ile beraber kullanılmasıdır. Renk sorunların bir diğeride geri dönüĢüm sonucu 

tamamen beyaz renkte plastik malzeme elde edilmesinin pek mümkün olmayıĢıdır.  

Sonuç üründe kalite kaybı görsel kusurlar olsada, atığa üretim sırasında bazı 

kırılmayı önleyici katkılar kullanılmaktadır. Bu sayede üründe bir kalite kaybı 

yaĢanmamaktadır. Ancak geri dönüĢtürülen ürünler bir daha sağlık ya da gıda 

ürünlerinde kullanılamamaktadırlar. Firmalarda, Hür Plastik‟den tedarik edecekleri 

malzemenin özellikleri hakkında analizler isteyebilmektedir.  

Firmaya gelen atıklar genel olarak ambalaj atıklarından oluĢmakta ancak bazı 

zamanlarda yerli atık miktarı firmaya yetmemekte, bu ihtiyaçlarını yurt dıĢından atık 

alarak gidermektedirler. Bu ürünlerden de sektörde çeĢitli firmalara malzeme 

satmaktadılar. Genelde PS‟den yapılan araç plaka altlıkları, malzeme sattıkları bir 

firma tarafından PP‟den üretilmiĢtir. Bunun dıĢında, askı, boya kovası, otomotiv 

sektöründe kapı kulpları, derz aralarına konulan plastikler, mobilya ayakları, 

oyuncakların iç görünmeyen kısımları, masa sandalye, dübel, damlama borusu, yer 

süpürgesi, stadlardaki oturakları üretiminde kullanılmaktadır.  

Türkiye‟de ambalaj atıklarının dıĢında, tehlikeli atık, atık toplama ve ayırma, ömrünü 

tamamlamıĢ araçların kontrolü, ömrünü tamamlamıĢ lastiklerin kotrolü yönetmeliği 

gibi yönetmelikler, Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan tarafından sağlanmakta ve 

firmalarda bu lisanslar ile çalıĢması gerekmektedir. Ayrıca bu firmalar her ay 

topladıkları atık miktarlarının, geri dönüĢtürüp yaptıkları satıĢların ya da çıkan 

atıkların her ay düzenli olarak bakanlığa raporlamasını yapmaktadırlar.  

Hür Plastik‟in Pendik tesisinin fotoğrafları EK F‟de yer almaktadır.  
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5. SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIMDA BİLİNÇ 

5.1 Ürün Tasarımcısının Sorumluluğu 

Tasarım tarihinde, farklı dönemlerde tasarımcı kiĢinin farklı görevleri olmuĢtur. Sir 

Terence Conran [115] tasarımcının temel görevini; “Dünyayı olduğu gibi değil, 

olması gerektiği gibi hayal etmektir” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

Tasarımcı kiĢinin baĢlangıçtaki görevi ihtiyacı karĢılamak olsa da, 1960‟larda bu 

görev tamamen farklı bir noktaya doğru ilerlemiĢti. Toplumun refah kalitesinin 

artması ile tasarım artık bir ihtiyaca karĢılık değil, baĢkalarını etkileme amacıyla 

kullanılmaya baĢlandı. Sir Terrence Corran bu durumu Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir 

[116];  “1960‟ların ortalarında insanların ihtiyaçlarının bitip, ihtiyacın isteğe 

dönüĢtüğü garip bir dönem olmuĢtur.  Bu dönemde de tasarımcılar daha çok ihtiyaca 

uygun ürünler yerine isteğe dayalı ürünler üretmiĢlerdir.” Böylece tasarımcının rolü 

ihtiyacı karĢılamaktan çok arzuları tatmin ettirmeye dönüĢmüĢtür. Bu sırada da 

tasarımcı dünyaya karĢı olan bütün sorumluluklarından uzaklaĢmıĢ, kendisini sadece 

ürünün görsel ve iĢlevsel özelliklerine karĢı sorumlu görmüĢtür [117].  Ancak 

1980‟lerin son yıllarında gözlemlenmeye baĢlayan ve bilimsel olarakta kanıtlanan 

sera gazı salınımının etkisiyle ozon tabakasında ki incelme ve iklim değiĢiklikleri 

gibi çevre olayları, ürün tasarımcısının rolünde değiĢikliklere neden olmuĢtur. 

Böylece 1960‟larda ihtiyacı karĢılamaktan çok arzuları tatmin etmeye yönelik 

değiĢime uğrayan tasarımcının rolü, 1990‟ların baĢından itibaren yeĢil ve sorumlu 

tasarıma doğru kaymaya baĢlamıĢtır. Bazı tasarımcıların görüĢlerine göre 

sürdürülebilir yada yeĢil tasarım diye birĢey yoktur, onlara göre sürdürülebilir 

tasarım prensipleri zaten her iyi tasarımın bir parçası olması gerekmektedir [118]. 

Ancak geçmiĢte bu prensiplere dikkat edilmemesi çevremizi Ģu an ki mevcut duruma 

getirdiği düĢünüldüğünde ürün tasarımcılarının bundan sonra alacağı rolün önem arz 

ettiği anlaĢılmaktadır. David Orr‟a göre, “Sürdürülebilir bir uygarlığın keĢfedilmesi 

ya da icat edilmesi  ve bu uygarlığın yayılıp uygulanması gerekmektedir.” Burada ki 
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önemli rolü tasarım ve tasarımı uygulayan tasarımcı üstlenmelidir [119]. Bu büyük 

rolün tasarımcının üstünde olmasının nedeni, bir ürünün yaĢam döngüsünün baĢı, 

tasarımcının da buradaki karar verici merci olmasıdır [117]. 

Tasarımcının bir ürünün yaĢam döngüsünün her aĢamasında meydana gelen çevresel 

sorunda etkisi vardır. Örnek olarak, hangi malzemelerin kullanılacağı ve bu 

malzemelerin nereden elde edileceği; ürünün nasıl üretileceği ürün nasıl kullanılacağı 

ve imha edileceği, ürün kolay tamir edilebilecek mi, yoksa arıza sonrası atılacak mı, 

kullanım ömrü sonu, ürünün parçaları tekrardan kullanılabilecek ya da geri 

dönüĢtürülebilecek mi gibi sorulara cevap aranması gerekmektedir [117].  

Hans Brezet ve Caroline Van Hemel‟in bu konuda tasarımcılara yarcımcı olabilecek 

bir  çevreci tasarım kontrol listesi vardır [120]; 

 Ġhtiyaç Analizi; 

Ürün sosyal ihtiyaçları karĢılıyor mu? 

- Ürünün ana ve yardımcı özellikleri nelerdir? 

- Ürün bu özellikleri verimli ve etkin kullanabiliyor mu? 

- Ürünün yerine getirdiklerinde hangi kullanıcıların ihtiyacı var? 

- Ürünün özellikleri kullanıcının ihtiyacını daha iyi karĢılamak için 

geniĢletilebilir ya da geliĢtirilebilir mi? 

- Bu ihtiyaç zaman içerisinde değiĢecek mi? 

- Bu ürün yeniliğini bizler de önceden görebilir miyiz? 

 Malzeme ve parçaların temini ve üretimi; 

Malzeme ve parçaların temini ve üretiminde ne gibi sorunlarla karĢılaĢılabilir? 

- Hangi çeĢit ve ne kadar plastik ya da kauçuk malzeme kullanılacak? 

- Hangi çeĢit ve ne kadar katkı malzemesi kullanılacak? 

- Hangi çeĢit ve ne kadar metal malzeme kullanılacak? 

- Hangi çeĢit ve ne kadar diğer tip malzemeler (cam, seramik vb.) kullanılacak? 

- Ne kadar ve hangi tip yüzey iĢlemi uygulanacak? 

- Parçaların çevresel profili nedir? 

- Malzemelerin ve parçaların taĢınması için ne kadar enerji gerekiyor? 

 Firmanın kendi bünyesinde üretim; 

Firmanın kendi bünyesindeki üretim sırasında ne gibi sorunlarla karĢılaĢılabilir?  
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- Kaç tane ve hangi tip üretim iĢlemi uygulanacak? ( yüzey iĢlemleri, çıktı 

alma, etiketleme dahil olmak üzere)  

- Hangi çeĢit ve ne kadar yardımcı malzemeye ihtiyaç duyulacak? 

- Ne kadar yüksek oranda enerji tüketilecek? 

- Ne kadar atık oluĢacak? 

- Kaç adet ürün kalite standartlarını karĢılamıyor? 

 Dağıtım; 

Ürünün, üretimden kullanıcıya dağıtımı esnasında ne gibi sorunlarla karĢılaĢılabilir?  

- Ne tip bir ambalajlama uygulanmaktadır? Toplu ambalajlama mı yoksa 

perakende ambalajlama mı? (hacimleri, ağırlıkları, malzemeleri, yeni bir 

üründe kullanılabilirlikleri) 

- Hangi ulaĢım araçları kullanılır? 

- TaĢıma verimli organize edilmiĢ midir? 

 Kullanım; 

Ürünü kullanırken, iĢletirken, hizmet verirken ve tamir ederken ne gibi sorunlarla 

karĢılaĢılabilir? 

- Doğrudan ya da dolaylı olarak ne tip ve ne kadar enerji gerekmektedir? 

- Ne kadar ve ne tip sarf malzemesine ihtiyaç vardır? 

- Ürünün teknik yaĢam süresi ne kadardır? 

Ne kadar bakım ve onarım gereklidir? 

- ĠĢletirken, hizmet verirken ve tamir ederken ne tip ve ne kadar enerji ve 

yardımcı malzemeye ihtiyaç duymaktadır?  

- Ürün deneyimsiz kiĢiler tarafından demonte edilebilir mi? 

- Bu parçalar sıkça değiĢtirilip çıkartılabilir mi? 

- Ürünün  estetik yaĢam süresi nedir? 

Geri kazanım ve bertaraf 

Ürünün geri kazanımı ve bertarafı sırasında ne gibi sorunlarla karĢılaĢılabilir? 

- Ürün nasıl bertaraf edilmektedir? 

- Ürünün malzemeleri ya da parçaları tekrar kullanılabilir mi? 

- Hangi parçaları tekrar kullanılabilir? 

- Ürünün parçaları zarar verilmeden demonte edilebilir mi?  
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- Ürünün malzemeleri geri dönüĢtürülebilir mi? 

- Ürünün malzemeleri tanımlanabilir mi?  

- Hızlı bir Ģekilde ayrılabilir mi? 

- Herhangi bir mürekkep, yüzey iĢlemi ya da etiket kullanılıyor mu? 

- Tehlikeli bileĢenleri kolaylıkla ayrılabiliyor mu? 

- Tekrar kullanılamayan parçaların yakımı iĢleminde bir sorunla karĢılaĢılıyor 

mu? 

Bu Ekotasarım kontrol listesi aynı zamanda üreticiler için de kullanılabilecek bir 

modeldir.  

5.2 Üreticinin Sorumluluğu 

Söz konusu üreticinin sorumluğu olduğunda, akla ilk olarak GeliĢtirilmiĢ Üretici 

Sorumluluğu (Extended Producer Responsibility, EPR) konusunun yaratıcısı Ġsveçli 

Lindhqvist gelecektir. Lindhqvist terimi, ilk kez 1990 yılında Ġsveç Çevre Bakanı 

için hazırladığı bir raporda kullanmıĢtır. Terim, Ġsveç ve diğer ülkelerdeki geri 

dönüĢüm ve atık yönetimi planlarının analizi Ģeklinde olup, temiz üretime geçilmesi 

için kullanılması gereken politika araçlarını içermekteydi [121]. 

Kavram, aynı zamanda sorumlulukları yeniden tanımlamıĢtır. Daha önceden 

kullanıcı ve otaritenin sorumluluğunda olan atık yönetimi sorumluluğu el 

değiĢtirerek ürünü üretene geçmiĢtir.  

Lindhqvsit, EPR‟I Ģu Ģekilde tanımlamaktadır; “Çevresel koruma stratejisi olan EPR, 

ürünün bütün yaĢam döngüsü boyunca ve özellikle de ürünün toplanmasında, geri 

dönüĢtürülmesinde ve bertarafında üreticiyi sorumlu tutarak ürünün çevreye olan 

toplam etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. EPR idari, ekonomik ve bilgilendirici 

araçlarla uygulanmaktadır. Bu araçların bir bileĢim EPR‟ın kesin biçimini belirler.” 

[121]. 

Bir ürünün çevreye olan sorumluluğunda bahsederken sorumluluğun ürününün 

üreticisinde olduğu belirtilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Ġsveç Hükümeti 1975‟te  

bir yasa tasarısı hazırlamıĢtır. Bu yasa tasarısının iki ana maddesi bulunmaktadır.  

1) Ġlk madde, atığı yeniden değerlendirilmesi gereken hammadde olarak 

tanımlamaktadır. Bu sorumluluğun ise atık yönetiminin geliĢtirilmesinden 

sorumlu karar vericilerde olduğu belirtilmektedir.  
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2) Ġkinci maddede sorumluluğun tamamen üreticide olduğu Ģu açıklama ile 

bahsedilmektedir; “ Üretim süreçleri sırasında oluĢan, atığın uygun 

yollarla halledilebilir olmasının sorumluluğu, çevre ve kaynak tasarrufu 

bakıĢı açısından, öncelikle üreticinin olmalıdır. Bir ürünün üretimine 

baĢlamadan önce, atığın nasıl ve hangi üretim süreçlerinde oluĢacağı, bu 

atığın iĢlem göreceği ve oluĢan çöp ile ne yapılacağının bilinmesi 

gerekmektedir.” [121]. 

Benzer Ģekilde Federal Alman Hükümeti‟de bu sorumluğu 1986‟da çıkardığı Atık 

Kanunu ile üreticeye vermiĢtir. Bu konuna göre; “Her ürün, önünde sonunda atık 

olacaktır. Bundan dolayı da üreticilerin, ürünlerin henüz planlama aĢamasında ve 

ürünün üretimi esnasında, ürünün yaĢam süresi sonucunda ne Ģekilde bertaraf 

edileceği ile ilgili soruları kendilerine sormaları gerekmektektedir. Bu durum mevcut 

lisanslı tesisler ve iĢletmelerde geçerli olup ürün tarafında oluĢturulan atık için 

geçerli değildir. Bu durumda atık önleme ve pisleten öder prensipleri ile birlikte 

üreticiyi ürünlerini bertaraf etme sorumluluğunu ele almaya sürekler.” [121]. 

Hollanda‟da 1980‟li yıllarda atık sorunun çözme çok büyük bir önem arz etmekteydi.  

Bu dönemde Hollanda Ġskan, Fiziksel Planlama ve Çevre Bakanlığı yaptığı oturumlar 

sonucu, sorumluluğun, sadece üretici tarafında olmadığını, aynı zamanda ürünün 

tasarımcısında da olduğunu Ģu Ģekilde belirtmiĢtir; “ Ürünün tasarımcısı ve üreticisi 

kendi ürünlerinin bertarafı sırasındaki etkilerinin ve kendi üzerlerine düĢen 

sorumlulukların farkında olmalıdırlar.” [121]. 

Ayrıca Ġsveç Enerji ve Çevre Bakanlı‟ğının  1989 yılında ki bütçe tasarısı sırasında 

sunduğu öneri Ģu Ģekildedir; “GeçmiĢe oranla üreticinin sorumluluğundan talep 

edilenler daha nettir. Ürünler, baĢlangıçta temiz olmalıdırlar. Atığı üretenlerin atığın 

yönetiminden doğacak olan masrafları ödemesi gerekmektedir.”  

Üreticinin sorumluluklarını anlatmak için Lindhqvsit, asağıdaki modeli 

oluĢturmuĢtur (ġekil 5.1).  
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Şekil 5.1: GeliĢtirilmiĢ üretici sorumluluğu modeli [121]. 

Yükümlülük; söz konusu üründen kaynaklanan çevresel zararların sorumluluğunu 

ifade eder. GeliĢtirilmiĢ yükümlülük yasalarca belirlenmiĢ olup, ürünün farklı 

parçalarının kullanım ve bertarafı dahil olmak üzere yaĢam döngülerini kapsar.   

Ekonomik sorumluluk; Üreticinin üretimini yaptığı ürünün toplanma, geri 

dönüĢtürme ve ya bertaraf gibi iĢlemlerin maliyetlerinin hepsini ya da bir kısmını 

karĢılayacağı anlamına gelir.  

Fiziksel sorumluluk; üreticinin ürün ve/veya etkilerinin fiziksel yönetimini içeren 

sistemin karakterize edilmesidir. 

Üretici, ürününün yaĢam döngüsü boyunca ürüne olan sahipliğini korumaktadır, bu 

nedenle de ürünün yarattığı çevresel sorunlara karĢı sorumluluğu devam etmektedir.  

Bilgilendirici sorumluluk;  Üreticinin ürettiği ürünün çevresel özellikleri ile ilgili 

birden fazla olasılığı içerecek sekilde bilgilendirmesini kapsar.  

Üreticinin sorumluluğu ile ilgili olarak Türkiye‟deki mevcut durum ise, “Tehlikeli 

Atıkların Kontrol Yönetmeliği” ve “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”  gibi 

yönetmeliklerde üreticinin sorumluluğu ibaresinin Atık üreticisinin yükümlülükleri 

kısmında yer almasıdır.  Bunlardan, Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği‟nin 9. 

Maddesinde atık üreticisinin yükümlülükleri aĢağıdaki gibidir [122].  

a) Ambalajın tasarım aĢamasından baĢlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en 

az atık üretecek ve çevreye en az zarar verecek Ģekilde ambalaj üretmekle, 

b) Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüĢüme ve/veya geri kazanıma 

uygun olacak Ģekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla, 

c)  Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında tüketicileri bilgilendirici eğitim 

faaliyetleri yapmakla yükümlüdürler.   
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6. METOT 

Üretici ve endüstri ürünleri tasarımcılarına yapılacak anketler ile hangi tarafın 

sürdürülebilir tasarıma önem verip – vermediğinin irdelenmesi, katılımcı grupların 

sürdürülebilir tasarım hakkındaki bilgi ve bilinçlerinin değerlendirilmesini 

sağlayacaktır. Bu tez çalıĢması kapsamında katılımcı gruplardan bu bilgilerin elde 

edilmesi için anket yöntemine baĢvurulmuĢtur.  

Anket yönteminde katılımcılara sorulan sorulara cevap olarak; açık uçlu, bir adet 

cevabın istendiği çoktan seçmeli, birden fazla cevabın seçilebildiği çoktan seçmeli, 

sıralamalı ve derecelendirmeli cevaplar istenmiĢ olup, cevaplar kalitatif ve kantitatif 

olarak değerlendirilmiĢtir.  

Anket çalıĢması ile aĢağıdaki sorulara cevap aranacaktır; 

- Hangi katılımcı grup sürdürülebilir tasarım hakkında daha fazla bilgiye 

sahiptir? 

- Hangi katılımcı grup sürdürülebilir tasarımı daha etkin kullanmaktadır? 

Bu iki soru yardımıyla, endüstri ürünleri tasarımcısı ve üretici arasındaki farkların 

bulunması amaçlanmıĢtır.  

Tez çalıĢmasının diğer bir amacı da, üretilmiĢ bir ürünün kullanımı sonrası atık 

olarak nitelendirilip lisanslı kuruluĢlarca toplanması ve geri dönüĢtürülmesi görüĢme 

yöntemi ile incelenmiĢtir. 

6.1 Yöntem 

Tez kapsamında anket yöntemi, T-Testi yöntemi ve görüĢme yöntemi kullanılmıĢtır. 

Yöntemlere ait detaylı bilgiler aĢağıda verilmiĢtir.  

6.1.1 Anket Yöntemi 

Tez çalıĢması kapsamında  sorulan sorulara cevap bulabilmek amacı ile katılımcı 

gruplara anket çalıĢması yapılmıĢtır. Hazırlanan anketlerden biri endüstri ürünleri 



80 

tasarımcılarına uygulanan; Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Anketi (EÜTA), diğeri ise 

üreticilere uygulanan Üretici Anketi (ÜA)‟dir.  Anket katılımcıları için seçilen 

katılımcı profili ise, EÜTA için profesyonel tasarımcı olarak çalıĢan ya da geçmiĢte 

çalıĢmıĢ olan, en az endüstri ürünleri tasarımı lisans ya da yüksek lisans eğitimi almıĢ 

kiĢilerdir. ÜA katılımcı profili ise üretim sektöründe çalıĢan veya üretilecek ürün ile 

ilgili karar verme yetkisi olan kiĢilerdir. Anketlerde katılımcılara yöneltilen sorular 2 

bölüme ayrılmıĢtır. Bu bölümlerden ilki, katılımcı grupların birbirlerinden farklı 

olmalarından kaynaklanan demografik özelliklerin olduğu bölümdür. Diğer bir 

bölüm ise sürdürülebilir tasarım ile ilgili olan bölümdür. Burada ki soruların büyük 

çoğunluğu birbirinin aynısı olup bazı sorulardaki değiĢiklikler bireylerin çalıĢmakta 

oldukları sıfatlardaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda katılımcılara, 

birinci bölümde 7, ikinci bölümde 11 ve toplamda 18 adet soru sorulmuĢtur (Ek-A, 

Ek-B). Anketlerin baĢlangıç bölümlerinde anket ve anketi uygulayan hakkında bilgi 

verici bölüm de yer almaktadır. Anketlerde sorulan sorular literatür araĢtırması ile 

elde edilen bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıĢtır. Katılımcılara sorulan sorulara 

istenilen cevaplar, bir adet cevabın istendiği çoktan seçmeli sorular, birden fazla 

cevabın seçilebileceği çoktan seçmeli sorular, sıralama gerektiren sorular, açık uçlu 

sorular ve derecelendirme (örn: 1 en az, 5 en çok) gerektiren sorular yardımıyla elde 

edilmiĢ olup alınan cevaplar kalitatif ve kantitatif olarak değerlendirilmiĢtir. 

Kantitatif analiz yöntemi için T-Testinden yararlanılmıĢtır. T-Testi yöntemi, 

anketlerin ikinci bölümlerindeki sürdürülebilir tasarım sorularından bazılarını analiz 

etmede kullanılmıĢtır. Hazırlanan anket soruları, anket hazırlama için özelleĢtirilmiĢ 

bir internet sitesi yardımıyla hazırlanmıĢ ve dağıtım kanalı olarak baĢlangıçta internet 

seçilmiĢtir. Her iki anket Endüstriyel Tasarımcılar Meslek KuruluĢu‟nun (ETMK) 

elektronik posta grubuna gönderilmiĢtir. Bu kapsamda anketi dolduranlardan, 

anketlere katılım koĢulunu sağlayan tanıdıkları firmalara ya da iĢ arkadaĢlarına 

yaymaları talep edilmiĢtir. Anketlerin internette yayınlanması amacıyla yapılan ilk 

denemede anketlerdeki bölümler ayrı sayfalara konularak 2 sayfa olacak Ģekilde 

hazırlanmıĢtır. Anketin baĢlangıç kısmına da, anketin 2 sayfadan oluĢtuğu bilgisi 

verilmiĢtir. Sayfa sonlarına da anketin bir sayfası daha olduğu ve ankete devam 

edilebilmesi için bir sonraki sayfaya geçmeleri gerektiği hem yazılı olarak hemde 

farklı renkler yardımıyla belirtilmiĢtir. Ancak anket katılımcılarından özellikle ÜA 

katılımcıları, anketin 2 sayfadan oluĢtuğunu belirten açıklamalar ve yönlendirmelere 

rağmen anketlerin ilk sayfalarını doldurdukları fakat ikinci sayfalarını 
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doldurmadıkları gözlemlenmiĢtir. Bunun sonucunda ise anketler tek sayfa halinde 

tekrardan hazırlanıp katılımcı gruplara yollanmıĢtır. Anketlere katılım için alt limit 

30 kiĢi olarak belirlenmiĢ ve eksik kalan katılımcılara sosyal medya ve elektronik 

posta aracılığı yada bizzat gidilerek ve telefon ile aranarak yapılmıĢtır. Anketlere 

toplamda 62 katılım elde edilmiĢ olunup, bunlardan 32 tanesi EÜTA katılımcısı, 30 

tanesi ÜA katılımcısıdır.  

32 ürün tasarımcısı ve 30 üreticiye uygulanmıĢ olan bu anketler, Türkiye‟deki 

tasarım ve üretim camialarının bilgilerini bütünü ile sunmanın olanaksız olduğu  

aĢikardır. Fakat, gerek tasarım ve gerekse üretim alanının en üst düzeyinde yer alan  

tasarım ve üretim alanı kimliklerinin bilgilerinin bu çalıĢma kapsamında anlaĢılmaya 

çalıĢılması ile her ne kadar cevap sayısı az da olsa doğru bilgilere ve  doğru oranlara 

ulaĢılabileceği var sayılmaktadır.  

6.1.2 T-Testi Yöntemi 

Yapılan anketler kapsamında, elde edilen sonuçlara bağımsız örneklem t-testi 

uygulanacaktır. Birbirinden bağımsız 2 grubun veya örneklemin bağımlı bir 

değiĢkene göre ortalamalarının karĢılaĢtırılarak ortalamaları arasındaki farkın belirli 

bir güven düzeyinde (%95  ve %99 gibi) anlamlı olup olmadığını test etmek için 

kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Bu test ile, bağımsız iki gruba test uygulandıktan 

sonra iki grubun teste iliĢkin ortalamaları arasındaki farkın önemli olup olmadığı 

belirlenir.  

Burada karĢılaĢtırılacak olan 2 grubun normal dağılım sergileyen ve aynı zamanda 

birbirinden farklı gruplar olması gerekmektedir. Her iki grubun varyans ya da 

standart sapmalarının aynı olma zorunluluğu yoktur.  

Standart sapmalarının eĢit olmadığı durumda, bağımsız örneklem T-Testi‟de 

kullanılan denklemler Ģu Ģekildedir (6.1, 6.2, 6.3); 

    (6.1) 

    (6.2) 
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 (6.3) 

Burada; t: t değeri; X: örneğin ortalaması , s: örneğin standart sapması, n: örnek 

sayısıdır. D.f. bu dağılımın serbestlik derecesidir.  

Bağımsız örneklem T-Testi için örnek olarak, “bir sınıftaki kız ve erkek öğrencilerin 

matematik dersinden aldıkları notlar arasında anlamlı bir fark varmı?” sorusu 

verilebilinir. Bu yöntem ile yukarıda belirtilen denklemler de kullanılarak t değeri ve 

d.f. değeri bulunur. Bu değerde t dağılımının  d.f. serbestlik derecesindeki 1% 

değerleri tablosunda okunur. Bulunan aralıkta bir güvenlik düzeyi elde edilir. 

Tezin kapsamında, “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Anketi” ve “Üretici Anketi” 

katılımcılarına 8. ve 16. sorulara verdikleri cevaplar arasında ki fark 

değerlendirilecektir. Bu sayede hangi katılımcı grubun sürdürülebilir tasarımı 

uyguladığı istatistiki olarak anlaĢılmaya çalıĢılacaktır. 

6.1.3 Görüşme Yöntemi 

Tez çalıĢması kapsamındaki amaçlardan bir diğeri olan, atık ayrıĢtırma ve geri 

dönüĢüm ile ilgili olarak uygulanan diğer bir yöntemde görüĢme yöntemidir. 

Buradaki amaç, üretilmiĢ olan bir ürünün kullanımı sonrası atık olarak sisteme dahil 

olması ile bu atığın tekrar ürün haline gelmesi için izlediği yolun görüĢme yöntemi 

yardımı ile incelenmesidir.  

Bu kapsamda Ġstanbulda bulunan 2 adet yetkili kuruluĢ ile görüĢmeler yapılmıĢtır.   

Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan lisanslı, Ġstanbul Kadıköy bölgesinde faaliyet 

gösteren ve bu bölgenin ambalaj atıklarılarını toplama ve ayrıĢtırma ile 

görevlendirilmiĢ AltaĢ Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. yetkililerinden çevre 

mühendisi Fikri Karaman yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yapılmıĢtır. Ayrıca, plastik 

atık geri dönüĢüm tesisi olarak çalıĢan ve yine Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan 

lisanslı, Ġstanbul Pendik bölgesinde faaliyet gösteren ve Türkiye‟nin, plastik atıkları 

geri dönüĢümü konusunda en yetkin firmalarından biri olan Hür Plastik 

yetkililerinden çevre mühendisi Levent ġahin ile yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 

yapılmıĢtır. Her iki görüĢme için önceden randevu alınarak gerçekleĢtirilmiĢ olup, 

görüĢme yapılan yetkililerin bilgisi dâhilinde ses kayıt etme yöntemi ile kaydedilmiĢ 

ve görüĢme sonrası görüĢme özetleri hazırlanmıĢtır (EK C, EK F).  
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7. BULGULAR 

Metot kısmında da belirtilmiĢ olduğu gibi anketlerde iki ayrı gruptaki katılımcılara 

yönetilen sorulardan ikinci bölümümdeki sorular birbirleri ile aynı olup, birinci 

bölümdeki soruların bazıları farklılık göstermektedir. Anketin bulguları açıklanırken, 

bu bulgular birbirleri ile paralel ya da karĢılaĢtırılmalı olarak açıklanacaktır.  

1. Soru Her iki ankette de, katılımcılara yönlendirilen 1. soru yaĢlarıdır. EÜTA 

katılımcılarının yaĢ ortalaması 32,03 ve standart sapması 9,11 iken, ÜA 

katılımcılarının yaĢ ortalaması 35,56 ve standart sapması 8,45‟tir.  

2. Soru Her iki ankettede, katılımcılara yönlendirilen 2. soru cinsiyetleridir. EÜTA 

katılımcılarının %56,2‟si (18 kiĢi) bayan olup, %43,8‟i (14 kiĢi) baydır. ÜA 

katılımcılarının %93,3‟ü (28 kiĢi) bay olup, %6,7‟si (2 kiĢi) bayandır (ġekil 7.1).  

 

Şekil 7.1: Anket katılımcılarının cinsiyet dağılımı. 

3. Soru EÜTA‟nin 3. Soru (a) Ģıkkı, ÜA‟nin 3. sorusunda katılımcılara eğitim 

seviyeleri sorulmuĢtur. ÜA ve EÜTA katılımcılarının eğitim seviyesi dağılımı ġekil 

7.2.‟de görülmektedir. ġekil 7.2„de de görülebileceği gibi EÜTA katılım koĢulu olan  

“endüstri ürünleri tasarımı bölümü lisans ya da yüksek lisans eğimi alma” koĢulu 
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nedeniyle anket katılımcılarının 13‟ü lisans, 18‟i yüksek lisans, 1‟i doktora 

eğitimlerini tamamlamıĢlardır. Bu tip bir eğitim seviyesi ön Ģartı olmayan ÜA 

sonuçlarında ise daha geniĢ bir dağılım görmekteyiz. ÜA katılımcılarının ise, 3‟ü 

meslek lisesi, 2‟si lise, 2‟si meslek yüksek okul, 14‟ü lisans, 8‟i yüksek lisans, 1‟i 

doktora eğitimlerini tamamlamıĢlardır. Eğitim seviyeleri kıyaslandığı zaman, ürün 

tasarımcısı anketi katılımcılarının %59,4‟ü en az yüksek lisans ve üzeri öğrenim 

görmüĢken, üretici anketi katılımcılarının %70‟i en fazla lisans ve altı öğrenim 

görmüĢtür.  

 

Şekil 7.2: EÜTA ve ÜA katılımcılarının eğitim seviyesi dağılımı. 

EÜTA katılımcılarına sorulan 3. Soru (b) Ģıkkında, endüstri ürünleri tasarımından 

baĢka bir dalda lisans ya da yüksek lisans öğrenimi bulunuyor mu sorusuna, 19 kiĢi 

hayır derken, 13 kiĢi evet yanıtını vermiĢtir. 3. Soru (c) Ģıkkında sorulan, öğrenim 

gördükleri diğer bölümlerin ne olduğu sorusuna 11 kiĢi yanıt vermiĢ olup verilen 

yanıtların hepsi lisans öğrenimidir. Bu yanıtlar Ģu Ģekilde listelenmektedir;  

-2 kiĢi Met. ve Malzeme Mühendisliği Bölümü -2 kiĢi Ġç Mimarlık Bölümü 

-2 kiĢi Felsefe Bölümü -1 kiĢi ĠĢletme Bölümü 

-1 kiĢi Makina Mühendisliği Bölümü -1 kiĢi ĠĢletme Yönetimi Bölümü  

-1 kiĢi Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü  -1 KiĢi Endüstri Mühendisliği Bölümü 

4. Soru (a) Ģıkkındaki bu soru ortak sorulardan biri olup, EÜTA ve ÜA 

katılımcılarının kaç senedir çalıĢtığı sorulmaktadır.  katılımcılarının ortalama çalıĢma 
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süresi 8,98 yıl ve standart sapması 9,25‟ken, üretici anketi katılımcılarının ortalama 

çalıĢma süresi 14,43 ve standart sapması 10,92‟dir.  

Bunun yanında EÜTA „de yer alan 4. Soru (b) Ģıkkında sorulan, katılımcılarının ürün 

tasarımcısı olarak çalıĢtıkları ortalama süre, 7,67 yıl ve standart sapması 8,03‟tür. 

Aynı Ģekilde ÜA‟de yer alan 4. Soru (b) Ģıkkında sorulan, üretici anketi 

katılımcılarının üretim sektöründe çalıĢma süreleri 12,71 yıl ve standart sapması 

10,66‟dır (Çizelge 7.1).  

Çizelge 7.1: EÜTA ve ÜA katılımcıları yaĢ ortalamaları ve çalıĢma 

süreleri ortalama değerleri ve standart sapmaları. 

  EÜTA ÜA 

Yaşları ortalaması 32,03 (ss:9,11) 35,56 (ss:8,45) 

Toplam çalışma süreleri ortalaması 8,98 yıl (ss: 9,25) 14,43 (ss:10,92) 

Endüstri ürünleri tasarımcısı olarak / 

Üretim sektöründe çalışma süreleri 

ortalaması 

7,67 yıl  

(ss:8,03) 

12,71 yıl  

(ss: 10,66) 

Bu sonuçlara göre, ÜA katılımcılarının iĢ tecrübesi, EÜTA katılımcılarının iĢ 

tecrübesinden daha fazla olduğu görülmektedir.  

EÜTA katılım koĢullarından biri olan “Endüstri Ürünleri Tasarımcısı” koĢulu ÜA 

için geçerli değildir. ÜA doldurma koĢulu, üretim yapan bir firmada çalıĢmıĢ, ürün 

ve ürünün üretimi hakkında karar verme yetkisi olan kiĢilerdir. Bundan dolayı da 4. 

Soru (c) Ģıkkında, üretici anketi katılımcılarına, çalıĢtıkları firmada hangi unvanlarla 

çalıĢtıkları sorulmuĢtur. Alınan cevaplar Ģu Ģekilde listelenmiĢtir. 

- Ar-Ge sorumlusu 

- Üretim mühendisi 

- Ġdareci 

- Kalite ġefi 

- Üretim müdürü 

- Partner / Designer 

- Endüstriyel tasarımcı 

- Ġsletme müdürü 

- Tasarım ġefi 

- Ürün yöneticisi 

- Mühendis 

- Tasarım mühendisi 

- Mekanik parça tasarım uzmanı 

- ġirket sahibi 

- Firma ortağı 

- Kalıp tasarımcısı 

- SatıĢ destek uzmanı 

- Mekanin tasarım 
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- SatıĢ müdürü 

- Tasarımcı 

- Üretim müdürü 

- Mekanik tasarım mühendisi 

- ġirket sahibi 

- Ar-ge yöneticisi 

- Yönetici / ġirket ortağı 

- Proje sorumlusu 

- Firma ortağı ve  ürün imalat süreç sorumlusu 

- Tasarım 

- Genel müdür 

- Ürün geliĢtirme  

Bunun yanı sıra, EÜTA 4. Soru (c) Ģıkkında, katılımcılara ürün tasarımcısı olarak 

çalıĢmadan önce, aynı Ģekilde ÜA 4. Sorusu (d) Ģıkkında katılımcılara da üretim 

sektöründe çalıĢmadan önce baĢka unvanlarla çalıĢıp çalıĢmadıkları sorulmuĢtur. 

EÜTA katılımcılarının %25„i (8 kiĢi) evet , %75‟i (24 kiĢi) hayır seçeneğini 

seçerken, ÜA katılımcılarının %53,3‟ü (16 kiĢi) evet, %46,7‟si (14 kiĢi) hayır 

seçeneğini seçmiĢtir.Her iki grup katılımcılarının daha önce çalıĢtığı mesleklerin Ģu 

Ģekilde listelenmiĢtir. 

Ürün Tasarımcılarının önceki ünvanları  Üreticilerin önceki ünvanları  

- Ürün geliĢtirici 

- Ürün yöneticisi, SatıĢ müdürü 

- AraĢtırmacı 

- Malzeme danıĢmanı 

- Ġçmimarlık ve mobilya tasarımcısı 

- Öğrenci tasarımcı 

- Makine mühendisi 

- Grafiker, konsept artist(bilgisayar oyunları 

için karakter, mekan ve eĢya tasarımı), dijital 

arayüz tasarımı, airbrush iĢçiliği. 

 
- SatıĢ, pazarlama 

- SatıĢ destek 

- Ġmalat üretim iĢçisi 

- Enspektör 

- Teknik danıĢman 

- Pazarlama 

- Teknik ressam, Üretim planlama, 

Grafik tasarımcı 

- ĠĢ analisti 

- Ürün geliĢtirme mühendisi 

- Kalıpçı, CNC operatörü, CAM 

operatörü. 

- Sistem mühendisi 

- Üniversite öğrenci asistanı 

- Proje ve satıĢ sorumlusu 

- Test mühendisi 

- Usta 

- Üretim müdürü 
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5. Soru Anketlerdeki 5. sorular birbirlerinden farklı sorulardır. Sadece ÜA 

katılımcılarına yönlendirilen 5. sorunun (a) Ģıkkında, daha önce bir ürün tasarımcısı 

ile beraber çalıĢıp çalıĢmadıkları sorulmaktadır. ÜA katılımcıların alınan yanıtlar 

ġekil 7.3‟de gösterilmekte olup katılımcıların %70‟i (21 kiĢi) evet derken, %30‟u (9 

kiĢi) hayır demiĢtir. 

  

Şekil 7.3: ÜA katılımcılarının, daha önce tasarımcı ile beraber 

çalıĢma dağılımları. 

ÜA katılımcılarına sorulan 5. sorunun  (b) Ģıkkında, çalıĢtıkları firmalarda üretilen 

ürünlerin tasarımlarının kimin tarafından yapıldığı sorulmaktadır. Ankette ki bu soru, 

katılımcıların birden fazla seçeneği seçilebilmesine olanak sağlamaktadır. ġekil 

7.4‟te de görüldüğü gibi, katılımcılar tarafından verilen toplamda 46 cevaptan, 16 

tanesi (%34,7) firmalarındaki ürünlerin tasarımlarının ürün tasarımcıları tarafından, 

15 tanesi ise kendileri tarafından yapıldığını belirtmektedirler. Bir baĢka cevap 6 

tanesinin firmalarında ürettikleri ürünlerin  yurt dıĢında ki benzer ürünlerden 

yararlanılarak yapıldığıdır. Buna göre firmalar ürettiklerin ürünlerin tasarımlarını 

%65,3‟lik bir oranda endüstri ürünleri tasarımcısına yaptırmamaktadır.   

  

21 

9 

evet

hayır
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Şekil 7.4: Üretici firmalardaki ürün tasarımlarını yapan kiĢilerin dağılımı. 

Sadece EÜTA katılımcılarına sorulan 5. soruda, katılımcıların ürün tasarımlarının, 

üretimi için ürün geliĢtirmesinin kimin tarafından yapıldığı sorulmaktadır. Anketi 

cevaplayan 32 adet ürün tasarımcısının %75‟i (24 kiĢi) ürün tasarımlarının üretim 

için ürün geliĢtirmesini kendisi yaparken, %25‟inin ürün tasarımlarının ürün 

geliĢtirmesi bir baĢkası tarafından yapılmaktadır (ġekil 7.5). 

  

Şekil 7.5: EÜTA katılımcılarının, tasarımlarının ürün geliĢtirmesinin 

kim tarafından gerçekleĢtiğinin dağılımı. 
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ġekil 7.5‟e göre 32 tasarımcıdan 24 tanesi ürünün tasarımından üretimine geçen 

aĢamada ürünün sorumluluğunu tek baĢına alıyorken, 8 tanesi üretici ile birlikte bu 

sorumluluğu almaktadır.  

6. Soru Her iki anketin 6. Sorusu her katılımcı grubun son beĢ seneki çalıĢmaları ile 

ilgilidir. 6. Sorunun (a) Ģıklarında son beĢ senede kaç adet proje ürettikleri (b) 

Ģıklarında ise bu projelerden kaç tanesinin küçük, orta ve büyük serilerde üretildiği 

sorulmaktadır.  

EÜTA katılımcılarının 6. soru (a) ve (b) Ģıklarına verdikleri yanıtlar ġekil 7.6‟da 

gösterilmektedir.  

  

Şekil 7.6: EÜTA katılımcılarının son 5 senedeki ürettikleri projeler ve bu 

projelerin üretilme dağılımı. 

EÜTA katılımcılarından 7 kiĢi 1-4 ürün aralığında, 7 kiĢi 5-9 ürün aralığında, 5 kiĢi 

10-14 ürün aralığında, 2 kiĢi 15-19 ürün aralığında ve 11 kiĢi 20 ve daha fazla ürün 

projesinde yer almıĢtır. Bu projelerden 14 kiĢinin 1-4 ürün, 8 kiĢinin 5-9 ürün, 5 

kiĢinin 10-14 ürün, 2 kiĢinin 15-19 ürün ve 7 kiĢinin 20 ve daha fazlası küçük, orta 

ve büyük serilerde üretilmiĢtir. 

ÜA katılımcılarının 6. Soru (a) ve (b) Ģıklarına verdikleri yanıtlar ġekil 7.7‟de 

gösterilmektedir.   
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Şekil 7.7: ÜA katılımcılarının son 5 sene yer aldıkları projeler ve bu      

projelerin üretilme dağılımı. 

ÜA katılımcılarından 12 kiĢi 1-4 ürün aralığında, 1 kiĢi 5-9 ürün aralığında, 1 kiĢi 

10-14 ürün aralığında, 1 kiĢi 15-19 ürün aralığında ve 15 tanesi 20 ve daha fazla ürün 

projesinde yer almıĢtır. Bu projelerden 15 kiĢinin 1-4 ürün aralığında, 2 kiĢinin 10-14 

ürün aralığında, 2 kiĢinin 15-19 ürün aralığında ve 11 tanesinin 20 ve daha fazlası 

küçük, orta ve büyük serilerde üretilmiĢtir. 

6. sorunun sadece ÜA katılımcılarına sorulan (c) ve (d) Ģıkları, son beĢ sene 

içerisinde kaç adet ürün projesinde ürün tasarımcısı ile beraber çalıĢtınız ve 

bunlardan kaç tanesi küçük, orta, büyük oranlarda üretildi sorularına verilen yanıtlar 

ġekil 7.8‟de gösterilmektedir. ġekil 7.8‟e göre, son beĢ sene içinde katılımcılardan 12 

kiĢi hiç ürün tasarımcısı ile proje üretmemiĢ, 6 kiĢi 1-4 ürün aralığında, 3 kiĢi 5-9 

ürün aralığında, 2 kiĢi 10-14 ürün aralığında, 2 kiĢi 15-19 ürün aralığında ve 5 kiĢi 20 

ve daha fazla ürün projesinde ürün tasarımcısı ile beraber çalıĢmıĢlardır.  
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Şekil 7.8: Son beĢ sene içerisinde, ürün tasarımcısı ve üreticileri beraber 

çalıĢtıkları proje ve bu projelerin üretilme dağılımları. 

ÜA katılımcılarında 11 kiĢi ürün tasarımcısı ile beraber çalıĢması sonucu üretilen 

ürün olmayıp, 8 kiĢi 1-4 ürün aralığında, 2 kiĢi 5-9 ürün aralığında, 3 kiĢi 10-14 ürün 

aralığında, 1 kiĢi 15-19 ürün aralığında ve 5 kiĢi 20 ve daha fazla ürünün üretiminde  

beraber çalıĢmıĢlardır.  

7. Soru Anketlerin ortak olan 7. sorusunda katılımcılara hangi sektörler için proje 

ürettikleridir sorulmaktadır. (ġekil 7.9). Anketlerde ki bu soru, katılımcıların birden 

fazla seçeneği seçilebilmesine olanak sağlamaktadır.  
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Şekil 7.9: Anket katılımcıların ürün ürettikleri sektölerin dağılımı. 

ġekil 7.9‟a göre EÜTA katılımcılarından 17 kiĢi ev ve ofis mobilya sektörüne hizmet 

ederken, 11 kiĢi ev gereçleri, 9 kiĢi aksesuar ve 8 kiĢi aydınlatma ve tüketim 

ürünlerinin üretiminde yer alırken 16 kiĢi diğer sektörler için ürün üretmektedirler. 

ÜA katılımcılarınından ise, 11 kiĢi ev gereçeleri, 9 kiĢi endüstriyel ürünler (pc, 

mutfak vb.) ve ev ve ofis mobilyası üretiminde yer alırken 7 kiĢi diğer sektörler için 

ürün üretmektedirler.  

Bundan sonraki sorulan sorular sürdürülebilir ürün tasarımı ile alakalı olan ikinci 

bölüm sorularıdır. Buradaki 11 soru her iki grup içinde aynı sorulmuĢ olup, amaç 

farklı iki grup olan EÜTA ve ÜA katılımcılarının sürdürülebilir tasarım hakkındaki 

görüĢ ile düĢüncelerinin öğrenilmesi ve karĢılaĢtırılmasıdır.  

8. Soru Anketlerin 8. sorusu, sürdürülebilir tasarım bölümü ilk sorusudur ve dereceli 

bir sorudur. Sorunun sorulmasında kasıtlı olarak sürdürülebilirlik ya da sürdürülebilir 

tasarım terimleri kullanılmamıĢtır. Ancak sorunun maddelerinde, literatür 

araĢtırmasından elde edilen, Hans Brezet ve Caroline Van Hemel‟in çevreci tasarım 

kontrol listesindeki maddelerden yararlanılarak sürdürülebilir tasarım maddeleri ile 

sürdürülebilir tasarımla ilgilisi olmayan ancak üretim ve ürün tasarımı ile ilgisi olan 

maddeler karıĢık olarak sunulmuĢtur ve katılımcılardan bu maddelere ürün tasarımı, 

ürün geliĢtirmesi ve üretimi süreçlerinde, ne derede dikkat ettikleri, 1 en az 5 en çok 
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olacak Ģekilde dereceli cevaplar vermeleri istenilmiĢtir. Soruda sorulan maddeler, bu 

maddelere verilen değerlenirme sonucunun ortalamaları ankete katılan gruplara göre 

Çizelge 7.2‟de ki gibi sıralanmaktadır.  

Çizelge 7.2: Ürün tasarımcısı ve üretici anketi 8 nolu sorunun maddeleri 

ve dereceli cevapların ortalamaları. 

Maddeler EÜTA ÜA 

Madde 1- Ürün biçimi 4,5 3,93 

Madde 2- Üretim kolaylığı 4,187 4,4 

Madde 3- Montaj kolaylığı  3,821 4,2 

Madde 4- Depolama ve taşıma kolaylığı 3,593 3,334 

Madde 5- Ürünün üretim maliyeti 3,781 4,534 

Madde 6- Ergonomi 4,21 3,634 

Madde 7- Ürünün işlevselliği 4,31 4,034 

Madde 8- Uzun ömürlü olması 3,65 4,167 

Madde 9- Az enerji ile üretilmesi 2,68 3,434 

Madde 10- Az parça ile üretilmesi 3,625 3,556 

Madde 11- Az malzeme ile üretilmesi 3,625 3,6 

Madde 12- Az fireli üretilmesi 3,50 4,234 

Madde 13- Kullanılan malzemelerin geri 

dönüştürülüyor olması 

3,15 3,167 

Madde 14- Ürünün harcadığı enerji 2,56 3,44 

Madde 15- Ürünün güvenliği 4 4,034 

Madde 16- Üretiminde çevresel etkilerin azaltılması  3,25 3,534 

Çizelge 7.2‟de ki cevapları ilk sözlü olarak yorumlamak ve karĢılaĢtırmak gerekirse, 

EÜTA katılımcılarının ürünlerini tasarlarken ya da ürünlerinin üretim için ürün 

geliĢtirmelerini yaparken en çok dikkat ettikleri özellik, ürünün biçimidir. Daha 

sonra dikkat ettiği özellikler sırası ile, ürünün iĢlevselliği, ergonomisi ve üretim 

kolaylığıdır. ÜA katılımcıları için ise, ürünün üretim maliyeti en çok  dikkat ettikleri 

özellik olup diğer dikkat ettikleri özellikler, üretim kolaylığı, az fireli üretilmesi, 

montaj kolaylığıdır. Daha önceki paragraflarda da bahsedildiği gibi sorunun 

içerisinde sürdürülebilir tasarım maddeleri ile üretim ve ürün tasarımı maddeleri 

birlikte kullanılmıĢtır. Çizelge 7.2‟de görülen koyu ile yazılmıĢ olan, Madde 3, 4, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 belirlenen sürdürülebilir tasarıma maddelerdir. Bu 
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maddelere, EÜTA ile ÜA katılımcılarının verdikleri cevapların karĢılaĢtırılması bize 

katılımcı grupların sürdürülebilir tasarıma verdikleri değer açısında bilgi verecektir. 

Yukarıda bahsi geçen maddeler için EÜTA ile ÜA katılımcılarının verdiği cevapların 

ortalamalarına T-Testi uygulanarak, hangi grubun sürdürülebilir tasarıma, ürünün 

tasarım, ürün geliĢtirme ve üretimi sürecinde daha dikkat ettiğini öğrenebiliriz. 

Örneklere T-Testi uygulanmasının nedeni 2 farklı grubun düĢünceleri arasında farkın 

öğrenilmesi ve ortalamalarının birbirleri ile mukayesesinin yapılmasıdır. Yapılan T-

Testi sonuçu; sorunun sürdürülebilir tasarım maddeleri için, 0,082, geri kalan 

maddeleri için ise 0,494‟tür. Ayrıca EÜTA katılımcılarının sürdürülebilir tasarım 

maddelerine verdikleri cevapların ortalaması 3,436 iken, ÜA katılımcılarının ki ise 

3,696‟dır. EÜTA katılımcılarının geri kalan maddelere verdikleri cevapların 

ortalaması ise 4,137 iken, ÜA katılımcılarının geri kalan maddelere verdikleri 

cevapların ortalaması 4,14‟tür (ġekil 7.10). Bu sonuçlara göre; sürdürülebilir tasarım 

maddelerine için, ÜA katılımcılarının ortalaması, EÜTA katılımcılarının 

ortalamasından büyük olduğu istatistiksel olarak anlamlı olsada, aradaki farkın %90 

güven düzeyinde anlamlı olduğu sonucu bulunmaktadır. ÜA katılımcılarının, EÜTA 

katılımcılarına oranla sürdürülebilir tasarıma daha duyarlı olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bunun yanı sıra sürdürülebilir tasarım maddeleri dıĢında kalan, ürün tasarımı ve 

üretim ile ilgili maddelerde ise duyarlılığın birbirine yakın olduğu sonucu 

çıkmaktadır.  

 

Şekil 7.10: EÜTA ve ÜA katılımcılarının sürdürülebilir tasarım maddeleri 

ve geri kalan maddelere verdiği değerlerin ortalamaları. 
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Her iki katılımcı grubun verdiği, sürdürülebilir tasarım maddelerinin cevaplarını 

mukayese edersek, ġekil 7.11‟deki grafiği elde ederiz. Bu grafikte, üretici ve ürün 

tasarımcısı anket katılımcılarının sürdürülebilir tasarım maddelerine verdiği 

cevapların ortalamalarının kıyaslaması yer almaktadır.  

 

Şekil 7.11: Anket katılımcı grupları için sürdürülebilir tasarım 

terimlerinin ortalamalarının dağılımları. 

Çizelge 7.3‟te ise, anket katılımcı gruplarının sürdürülebilir tasarım maddelerine 

verdikleri cevapların ortalamarının kendi içlerindeki T-Testi sonuçları yer 

almaktadır.  
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Çizelge 7.3: Anket katılımcı grupları için sürdürülebilir tasarım 

maddeleri T-Testi sonuçları. 

Maddeler EÜTA ÜA T-Testi  

Madde 3- Montaj kolaylığı 3,812 4,2 0,106 

Madde 4- Depolama ve taĢıma kolaylığı 3,593 3,334 0,204 

Madde 7- Ürünün iĢlevselliği 4,31 4,034 0,173 

Madde 8- Uzun ömürlü olması 3,656 4,167 0,008 

Madde 9- Az enerji ile üretilmesi 2,687 3,434 0,011 

Madde 10 - Az parça ile üretilmesi 3,625 3,567 0,420 

Madde 11- Az malzeme ile üretilmesi 3,625 3,6 0,465 

Madde 12- Az fireli üretilmesi 3,5 4,234 0,007 

Madde 13- Kullanılan malzemelerin geri  

dönüĢtürülüyor olması 

3,156 3,167 0,487 

Madde 14- Ürünün harcadığı enerji 2,562 3,4 0,004 

Madde 16- Üretiminde çevresel etkilerin azaltılması  3,25 3,534 0,174 

Çizelge 7.3‟teki verilere göre; ÜA katılımcılarının, EÜTA katılımcılarına oranla, 

ürünlerin uzun ömürlü olması, az fireli üretilmesi ve ürünün harcadığı enerji 

maddelerinde daha duyarlı oldukları ve bu sonucun yine uzun ömürlü olması ve az 

fireli üretilmesi maddelerinde %90, ürünün harcadığı enerji maddesinde %95 güven 

düzeyinde anlamlı olduğu sonucu elde edilmektedir. 

9. Soru Anketlerde, ikinci bölümün ikinci sorusu, katılımcıların sürdürülebilir 

tasarım hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları ile ilgilidir. EÜTA katılımcılarının 

%93,8‟ü (30 kiĢi) sürdürülebilir tasarım hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtirken, 

%6,2‟si (2 kiĢi) konu hakkında bilgisi olmadığını belirtmiĢtir. ÜA katılımcılarının 

ise, %56,7‟Si (17 kiĢi), sürdürülebilir tasarım hakkında bilgi sahibi olduğunu 

belirtirken, %43,3‟Ü (13 kiĢi) konu hakkında bilgisi olmadığını belirtmiĢtir (ġekil 

7.12). 
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Şekil 7.12: EÜTA ve ÜA katılımcılarının sürdürülebilir tasarım 

konusundaki  bilgi dağılımı. 

10. Soru Anketlerde ki 10. soruda, katılımcılara sahip oldukları sürdürülebilir 

tasarım bilgileri nereden edindikleri sorulmaktadır. Anketlerde ki bu soru, 

katılımcıların birden fazla seçeneği seçilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu soru 

EÜTA katılımcılarının edindikleri bilgiyi genel olarak internetten (%28,9), 

kitaplardan (%23,3) ve seminerlerden (%18,9) edinirken, üretici anketi katılımcıları 

genel olarak internet (%31,8), kitaplardan (%15,9), seminerlerden (%13,9) ve 

tasarımcılardan (%13,9) edinmiĢlerdir (ġekil 7.13).  

 

Şekil 7.13: Üretici ve ürün tasarımcısı anket katılımcıları sürüdürlebilir 

tasarım bigiyi edinme kaynağı dağılımı. 

11. Soru Anketlerin 11. sorusunda katılımcılara sürdürülebilir tasarımın onlar için ne 

ifade edildiği sorulmuĢtur. Alınan cevaplar aĢağıdaki gibi sıralanmıĢtır.  
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EÜTA katılımcılarının cevapları; 

 Geleceği ve gelecek nesilleri. 

 Ürünün üretiminden, kullanım aĢamasına kadar tüm süreçlerinde çevreye 

olan olumsuz etkilerinin azaltılması. 

 Dünyanın çapının 44.000 km olduğunu göz önünde bulundurarak 

tasarlamaktır. En azından Ģimdilik. 

 Doğaya verdiğimiz zararı minimuma indirerek tasarım yapmak. 

 Geri dönüĢümlü malzemeler, enerji tasarrufu, maliyetlerin azaltılması, kar 

elde edilmesi. 

 Kendi kendine yetebilen tasarım. BaĢında ben olmasam da bir önceki gibi 

aynı Ģekilde üretilebilen, tamamen geri dönüĢtürülebilen, üretilirken çevreye 

en az zarar veren, kullanıcı ile doğru iliĢkiyi kurabilen ve kendini problemsiz 

anlatabilen tasarım benim için sürdürülebilir tasarımdır. 

 Bir tasarım, her aĢamasında tasarımcı, üretici ve tüketiciye olduğu kadar 

çevreye de dolayısıyla geleceğe de yararlı olabilmelidir. 

 Uzun ömürlü, çevreyle dost ürünler. 

 Geri dönüĢüm 

 Tasarımda kullanılan parçaların tasarım iĢlevini yitirdikten sonra da baĢka 

ürünlerde kullanılabilir olması. 

 Post-Modern pazarlama gerekliliklerinin tasarım disiplinine yansıması. 

 Birsey ifade etmiyor. 

 "En azla en çoğu elde etmek" olarak okuduğum sürdürülebilir tasarım, ek 

olarak baĢta insan olmak üzere canlı cansız tüm dünyaya en az zararla ürün 

tasarlamaktır. 

 Çöp üretilmesinde basrolü oynamamak , çevreyi ve doğayı gözeten tasarımlar 

yapmak, enerjiyi ve doğal kaynakları daha bilinçli kullanmak. 

 ġu an ve gelecekteki çevresel etkenleri düĢünerek yapılan tasarım. 

 Üretimin de sürdürülmesi, yaĢam ortamlarının sağlıklı olması ve yaĢamın 

sürdürülmesi. 

 Uzun ömürlü, kullanımından sonra doğaya karıĢmasına kadarki süreci de 

düĢünülmüĢ. Doğaya saygılı. 

 Doğal ve yapay tüm kaynaklarımızın bozulmadan ve yok olmadan devam 

edebilmesini sağlamak amacı ve düĢüncesi ile tasarlamak. Tasarım 
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projelerimizin ekolojik, ekonomik ve sosyal boyutlarının ve etkilerinin 

farkında olarak, tüm bu kaynakların korunmasını ve en verimli Ģekilde 

kullanılmasını hedeflemek.  

 Dünya kaynaklarına özen göstermek, israf etmemek, saygılı olmak. 

 Tüketim kültürünün yol açtığı çevresel felaketi minimuma indirmek için 

kullanılması gerekli yöntemlerden biri. 

 Ürünün doğaya ve çevreye en az etki ile ortaya çıkarılması. 

 Endüstriyel tasarım, satıĢ adetlerini yükseltip tüketimi arttırmayı desteklemek 

gibi çevresel etki bakımından istenmeyen özellikleri olan bir disiplin. Tam da 

bu yüzden endüstriyel tasarımcıların çevre bilinçlerinin ve "Sürdürülebilirlik 

kaygılarının" maksimum olması gerekiyor. 

 Üretimi, kullanımı ve atımı sırasında çevreye etkilerinin projeye kıstas olarak 

kabul edildiği ürün / sistem geliĢtirme projeleri. 

 Üretim esnasında mümkün mertebe az kaynak ve enerji kullanımı, kullanım 

hayatının olabildiğince uzun tutulması, kullanım ömrünün sonunda ise 

olabildiğince çok kısmının ya tekrar kullanılır ya da az enerji ve kirlenme ile 

ortadan kaldırılabilmesi hedeflenen ürünler amaçlanır. ġahsi kanaatim 

esasında çok mühim bir olgu olmasına karĢın kurumsal yaklaĢımın satıĢ 

politikalarına reklam mezesi olmaktan ileri gidemediği ve hep beraber toplu 

bir hezeyan içerisinde kendimizi kandırdığımız yönündedir. 

 Çevreyle uyumlu, doğal yaĢamı destekleyerek fonksiyonunu yerine getiren 

ürünler tasarlamak. Bu iĢleri yaparken ürünün güncelliğinden ve estetiğinden 

öden vermemek. 

 Tasarımın, iyi yönde, çevreci kullanılması 

 Tasarımcının kiĢisel tavrının ve etik yaklaĢımın yeterli kalmadığı, bunu 

uygulamasını zorunlu kılacak bazı uygulamalarla çözümleneceğini 

düĢündüğüm bir mesele 

 Kaynakların, gelecek nesilleri de düĢünerek kullanılması 

 Çevreye zarar vermeden iĢlevlerini yerine getirebilen tasarım yaklaĢımı. 

 Sürdürülebilir tasarım, üretimden atık hale gelene kadar ürünün çevreye ve 

geleceğe duyarlı bir bütün olarak ele alınmasıdır. 

ÜA katılımcıları cevapları; 

 Geri dönüĢüme açık ,tekrar tasarlanabilir anlamlarını çağrıĢtırıyor 
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 Adındanda anlaĢılacağı gibi.sürdürebilir olması çevresel etkilerinin minumum 

olması geri dönüĢmünün sağlanabilmesi, uzun yıllar, kullanılabilir olması.. 

 Sürdürülebilir dünya için sürdürülebilir tasarım 

 Üretimden tüketime ve yok oluĢuna kadar tüm sürecin tekrarlanabilir olduğu 

ürünler. 

 Ekolojik olarak sürdürülebilir olan tasarım ve ürün geliĢtirme. 

 Çevreye zarar vermeden toplumun ihtiyaçlarını karĢılamak 

 Benim için çevreye zarar vermeyen malzemelerin seçildiği, üretimi veya 

tüketimi esnasında az enerji harcamasına dikkat edilen tasarım projelerini 

ifade eder. Bir baĢka Ģekli de ürünün tamamına, bir kısmına veya 

malzemelere ikincil kullanım alanları tanımlamakla mümkündür. Böylece 

geri dönüĢümü zor malzemeleri doğaya daha geç ve daha az salarak katkı 

vermiĢ oluyoruz. 

 Geleceği tasarlamak... 

 Tasarlanan ürünün sürekli geliĢtirilip güncellenerek demode olmasının 

önlenmesi, zamana ayak uydurması. 

 Tasarımcının yapmıĢ olduğu tasarımın minimum çevreye karĢı olumsuz etki 

ile hazırlanmıĢ olmasıdır. 

 Eskilerden ilham alıp yeni teknoloji ile birleĢtirebilmek. 

 Bir ürünün sürekli üretilebilir olması amacı ile geliĢtirilmesi. 

 Sürdürülebilir tasarım, geri dönüĢümü en kolay ve doğaya zarar vermeyen 

enerji kullanarak üretilen ürünler tasarlamaktır. 

 Daha güzel bir dünyada yaĢamak için güzel Ģeyler yapmak 

 Ġnsan talepleri doğrultusunda çevreye zarar vermeden gelecekteki ihtiyaçları 

da karĢılayan tasarımdır. 

 Devamlılık. 

 Çevreye duyarlı ve mevcut kaynakları verimli kullanarak ihtiyaçları 

karĢılayabilen tasarım. 

 Çevreci çalıĢma kültürüne uygun, insan odaklı. 

 Malzemenin kaynağının çok olması 

 Sürekli üretimin olması. 

Soru 12. Anket katılımcılarına sorulan “sürdürülebilir tasarım ile ilgili bir çalıĢmanız 

oldu mu?” sorusuna, EÜTA katılımcıların %34,3‟ü (11 kiĢi) evet yanıtını verirken, 
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%65,6‟si (21 kiĢi) hayır yanıtını vermiĢtir. ÜA katılımcılarının ise, %26,7‟si (8 kiĢi) 

evet yanıtını verirken, %73,3‟ü  (22 kiĢi) hayır yanıtını vermiĢtir (ġekil 7.14).  

 

Şekil 7.14: EÜTA ve ÜA katılımcılarının sürdürülebilir tasarım 

konusunda çalıĢması grafiği. 

Soru 13. Bu soru 12. Sorunun devamı olup, katılımcılara sürdürülebilir tasarım ile 

ilgili bir çalıĢma yaptılarsa, bu çalıĢmanın 3 temel özelliğini belirtmeleri 

istenilmektedir. Her grup katılımcılarının verdiği yanıtlar aĢağıdaki gibidir;  

Ürün tasarımcısı anketi katılımcılarının cevapları; 

 Geri dönüĢtürülebilir olması - Çevreye ve sağlığa zarar vermeyen 

malzemelerden üretilmesi. Mümkün olduğunca doğal malzemeler kullanmak. 

- Üretilmeye değecek bir fonksiyonu yerine getirmesi. 

 Tasarımımda atık malzeme kullanımı - Kaynak kullanmadan ve nerede ise 

sıfır fire ile üretilen ürünlerim - karton malzeme ile mobilya tasarımı 

 Bütünleyici bakıĢ - kullanım ömrü - ürünün raf ömrü 

 Evlere yonelik az su tuketen bir sistem tasarımı - Ulasilabilirlik - Pratiklik ve 

montaj kolaylığı 

 Alternatif enerjiler - Çok yönlü verimlilik, Uzun ürün ömrü - Minumum fire, 

zararsız ve geri dönüĢümlü malzeme. 

 Doğal malzeme kullanımı-montaj kolaylığı-basit üretim 

 DeğiĢtirilebilir parçalar - Tamir edilebilme - Hack edilebilme (customization/ 

yeniden farklı amaçlarla kullanım) 

 Geri dönüĢtürülmüĢ hammadde kullanımı - Ürünün görsel iletiĢimde doğa ve 

dolaylı yoldan çevre bilinci oluĢturması - Minimum malzeme kullanımı 

 Az parça ile üretilmesi - Az fireli üretilmesi - Depolama sırasında kapladığı 

alan. 

 Geri dönüĢümlü malzeme – do it yourself – life cycle 
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 Geri dönüĢtürülmüĢ, geri dönüĢümlü ya da Biodegredable malzeme 

kullanımı. - Doğaya zarar vermeyen hatta mümkün ise fayda sağlayan. - 

Tasarımın çevre bilinci oluĢturma konusunda mesaj veren. 

Üretici anketi katılımcılarının cevapları;  

 Ergonomi - az enerji sarfiyatı - çevresel etkilerinin az olması, olmaması 

 Yok oluĢ- hijyen - süreç yönetimi 

 Fire ürünlerin kullanılması - atık malzemelere ikincil iĢlev kazandırılması - 

geri dönüĢümü zor malzemelerin seçilmemesi 

 Geri dönüĢebilir hammadde seçimi - Güvenilir, insan sağlığı için onaylı 

hammadde seçimi - Ġhtiyaca cevap veren en düĢük malzeme ile üretilebilirlik 

 Uzun ömürlü - çevreye ve doğaya uygun-kullanımı kolay ve ihtiyaçları 

karĢılayan. 

 DönüĢtürülebilir - Kolay elde edilebilinir (hammadde ve tüketiminde). 

Soru 14. Anketlerdeki 14. soru, sürdürülebilir tasarım terimleri ve alakasız ya da 

sürdürülebilir tasarım terimlerinin zıt terimlerinden oluĢan bir listeden EÜTA ve ÜA 

katılımcılarının sürdürülebilirlik ile alakalı olanlarını seçmeleri istenmiĢtir. Listede 

18 madde olup, katılımcılar birden fazla seçeneği seçebilmektedirler. Alınan sonuçlar 

Çizelge 7.4‟de, sonuçların grafiksel anlatımı ġekil 7.15‟de görülmektedir. 

Çizelge 7.4: Sürdürülebilir tasarım terimleri seçimi dağılımı. 

 

EÜTA ÜA 

Az malzeme kullanmak 26 18 

Kolay monte/demonte 18 10 

Ürünün biçimi 5 7 

Pahalı olmak 0 0 

Enerjiyi bol kullanmak 0 2 

Az parçalı tasarlamak 21 11 

Firesiz üretim 25 21 

YeĢil renkte olmak 0 1 

Geri dönüştürülme 29 22 

Fireli üretim 0 0 

Enerji verimli 26 17 

Uzun ömürlü olması 26 13 

Ucuz olması 3 9 

Çok parçalı tasarlamak 1 0 

Hızlı tüketilebilir olması 0 1 

Zor monte/ demonte 0 0 

Çok malzeme kullanmak 0 0 

Yeniden kullanım 31 23 
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Şekil 7.15:  Sürdürülebilir tasarım terimleri seçimi grafiksel dağılımı. 

Çizelge 7.4‟e bakacak olursak 18 maddeden, 9 tanesi koyu ile boyanmıĢ maddeler 

sürdürülebilir tasarım ile ilgisi olan maddelerdir, geri kalan 9 madde ise ya bu 

maddelerin zıtları ya da sürdürülebilir tasarım ile alakası olmayan maddelerdir. 

Sonuçlara bakıldığı zaman her iki grubun da doğruya yakın cevaplar verdiği 

söylenebilir. Her iki anket katılımcı grubunun en çok doğru tercihi ise yeniden 

kullanım maddesi, sonrasında ise geri dönüĢtürülme maddesi almıĢtır. Bu madde her 

iki grup tarafından %95‟ten yüksek oranda tercih edilmiĢtir. EÜTA katılımcılarından 

5 kiĢi ürün biçimi ve 1 kiĢide çok parçalı olması seçenenekleri seçerek yanlıĢ 

tercihleri seçmiĢlerdir. EÜTA katılımcılarının toplamda verdikleri 211 cevaptan 6 

tanesi yanlıĢ cevaptır. Bu da verilen cevaplardan %2,84‟ünün yanlıĢ, %97,16‟sının 

doğru olduğudur. Diğer taraftan, ÜA katılımcılarından, 7 kiĢi ürün biçimi, 2 kiĢi 

enerjiyi bol kullanmak, 1 kiĢi hızlı tüketilebilir olma ve 1 kiĢi yeĢil renkte olmak 

seçeneklerini seçerek yanlıĢ tercihleri seçmiĢlerdir. ÜA katılımcılarının toplamda 

verdikleri 155 cevaptan, 11 tanesi yanlıĢ cevaptır. Sonuç, verilen cevaplardan 

%7‟sinin yanlıĢ, %93‟ünün doğru olduğudur (ġekil 7.16).  
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Şekil 7.16: Sürdürülebilir tasarım terimleri doğru/yanlıĢ cevap dağılımı. 

Katılmcı grupların sonuçlarına bakıldığında verilen cevapların doğruluk yüzdeleri 

birbirlerine yakın olsada, ÜA katılımcılarının verdikleri toplam cevap sayısı, EÜTA 

katılımcılarının cevap sayısından oldukça azdır. Katılımcı gruplar tarafından, 

toplamda verilebilecek doğru cevap ve verdikleri doğru cevap sayılarına bakacak 

olursak, EÜTA katılımcıları 288 (32 katılımcı) doğru cevap verebilecekken, 205 adet 

doğru cevap vermiĢlerdir. ÜA katılımcıları ise, 270 (30 katılımcı) doğru cevap 

verebilecekken, 144 doğru cevap vermiĢlerdir. Bu da, EÜTA katılımcıları %71,1‟lik 

oranda, ÜA katılımcıları ise, %53,34‟lük oranda doğru cevabı iĢaretlemiĢlerdir (ġekil 

7.17). 

  

Şekil 7.17: Katılımcı gruplar tarafından iĢaretledikleri doğru cevap adedi ve 

iĢaretlemedikleri doğru cevaplardıkları cevap adedi grafiği. 
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Soru 15. Soru 15‟te katılımcılara, ürün tasarımlarında ya da ürettikleri ürünlerde 

hangi malzemeleri daha çok kullandıkları sorulmuĢtur. Soruda katılımcılara verilem 

malzemeleri kullanım sıklığına göre sıralamaları istenmiĢtir. EÜTA katılımcılarından 

alınan cevaplar Çizelge 7.5‟te listelenmiĢtir. ÜA katılımcılarından alınan cevaplar ise 

Çizelge 7.6‟da listelenmiĢtir.  

Çizelge 7.5: EÜTA katılımcılarının kullandıkları malzemelerin sıralaması. 

 1.sıra 2.sıra 3.sıra 4.sıra 5.sıra 6.sıra 7.sıra 

Plastik 10 kiĢi 3 kiĢi 4 kiĢi 2 kiĢi 2 kiĢi 4 kiĢi 7 kiĢi 

Metal 3 kiĢi 8 kiĢi 4 kiĢi 2 kiĢi 6 kiĢi 8 kiĢi 1 kiĢi 

Seramik 6 kiĢi 6 kiĢi 5 kiĢi 4 kiĢi 7 kiĢi 2 kiĢi 2 kiĢi 

Kompozit 2 kiĢi 6 kiĢi 6 kiĢi 6 kiĢi 5 kiĢi 5 kiĢi 2 kiĢi 

Cam 1 kiĢi 4 kiĢi 3 kiĢi 10 kiĢi 8 kiĢi 4 kiĢi 2 kiĢi 

Ahşap 4 kiĢi 4 kiĢi 4 kiĢi 4 kiĢi 4 kiĢi 7 kiĢi 5 kiĢi 

Diğer 6 kiĢi 1 kiĢi 6 kiĢi 4 kiĢi 0 kiĢi 2 kiĢi 13 kiĢi 

 

Çizelge 7.6: ÜA katılımcılarının kullandıkları malzemelerin sıralaması. 

 1.sıra 2.sıra 3.sıra 4.sıra 5.sıra 6.sıra 7.sıra 

Plastik 7 kiĢi 6 kiĢi 3 kiĢi 3 kiĢi 0 kiĢi 6 kiĢi 5 kiĢi 

Metal 11 kiĢi 6 kiĢi 0 kiĢi 2 kiĢi 0 kiĢi 4 kiĢi 7 kiĢi 

Seramik 5 kiĢi 6 kiĢi 2 kiĢi 2 kiĢi 6 kiĢi 4 kiĢi 5 kiĢi 

Kompozit 2 kiĢi 3 kiĢi 6 kiĢi 6 kiĢi 5 kiĢi 6 kiĢi 2 kiĢi 

Cam 1 kiĢi 4 kiĢi 9 kiĢi 4 kiĢi 9 kiĢi 3 kiĢi 0 kiĢi 

Ahşap 2 kiĢi 5 kiĢi 5 kiĢi 5 kiĢi 8 kiĢi 4 kiĢi 0 kiĢi 

Diğer 2 kiĢi 0 kiĢi 4 kiĢi 8 kiĢi 2 kiĢi 11 kiĢi 5 kiĢi 

Bu sonuçlara göre EÜTA katılımcılarının ürün tasarımlarında en çok kullandıkları 

malzeme plastik malzemelerdir. Sonrasında ise sırayla seramik malzemeleri, metal 

malzemeleri, ahĢap malzemeleri, kompozit malzemeleri, diğer malzemeleri ve 

camları kullanmaktadırlar.  

ÜA katılımcılarının sonuçlarına bakacak olursak, bu grubun en çok metal 

malzemeleri kulladıklarını görülmektedir. Sonrasında ise sırasıyla plastik 

malzemeleri, seramik malzemeleri, ahĢap malzemeleri, kompozit malzemeleri, cam 

malzemeleri ve diğer malzemeleri kullandıkları görülmektedir.  
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Soru 16. Anketlerde ki 16. soruda katılımcılara tasarladıkları ya da üretilecek bir 

ürünün tasarım ve ürün geliĢtirme sürecinde sürdürülebilir tasatım prensiplerini ne 

derecede göz önünde bulundurdukları sorulmuĢtur. 6 madde üzerine görüĢlerini 1 en 

az 5 en çok olacak Ģekilde bildirmeleri istenmiĢtir. Ġlk olarak EÜTA ve ÜA 

katılımcılarının verdikleri cevapların ortalamaları Çizelge 7.7‟de gösterilmiĢtir.   

Çizelge 7.7: Anket katılımcılarının sürdürülebilir tasarım prensipleri 

değerlendirme ortalaması ve T-Testi değerleri. 

 EÜTA ÜA T- Testi 

Madde 1- Malzeme seçimi (geri dönüĢtürülebilir 

olup olmaması)  

3,59 3,77 0,30 

Madde 2- Az malzeme kullanmak 3,75 3,77 0,47 

Madde 3- Firesiz üretim 3,65 4,17 0,04 

Madde 4- Kolay Monte/demonte edilebilirlik 3,59 3,67 0,41 

Madde 5- Kaliteli ve uzun ömürlü olması 4,09 4,20 0,36 

Madde 6- Üretilirken az enerji kullanması  2,75 3,80 0,0009 

 

 

Şekil 7.18: EÜTA ve ÜA katılımcılarının sürdürülebilir tasarım 

prensipleri değerlendirme ortalamaları grafiği. 

ġekil 7.18‟deki değerlere göre, her iki katılımcı grubunda ürünlerinde soru 16‟da 

bulunan sürdürülebilir tasarım prensiplerinden en çok dikkat ettikleri özellik ürünün 

kaliteli ve uzun ömürlü olmasıdır. 8 numaralı soruda uyguladığımız gibi bu soruda da 
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T-Testi uygulayacak olursak, hangi grubun sürdürlebilir tasarıma daha dikkat ettiğini 

bulabiliriz.  

Örneklerin ortalamalarına bakacak olursak, EÜTA katılımcılarının 16. soruya 

verdikler cevapların ortalaması 3,57, ÜA katılımcılarının ortalaması 3,89‟dur. 

Çizelge 7.7‟de gösterilen ortalama değerlere T-Testi uygularsak, sonuç olarak 0,072 

değerini elde ederiz. ÜA katılımcılarının vermiĢ olduğu cevapların ortalaması, EÜTA 

katılımcılarının ortalamasından büyük olduğu istatistiksel olarak anlamlı olsada, 

aradaki farkın 8. sorudakine benzer Ģekilde, %90 güven düzeyinde anlamlı olduğu 

sonucu bulunmaktadır. Böylece, ÜA katılımcılarının, EÜTA katılımcılarına oranla 

sürdürülebilir tasarıma daha duyarlı olduğu ikinci bir soru ile doğrulanmaktadır. 

Çıkan değerlere kendi içlerinde T-Testi uygularsak; ÜA katılımcılarının Madde 3- 

Firesiz üretim (T-Testi değeri= 0,04) ve Madde 6- Üretilirken az enerji kullanması 

(T-Testi değeri= 0,0009) maddelerinde EÜTA katılımcılarına göre çok daha fazla 

duyarlı oldukları, bu sonucun firesiz üretim maddesinde %95, üretilirken az enerji 

kullanılması maddesinde %99 güven düzeyinde anlamlı olduğu sonucu elde 

edilmektedir.  

Soru 17. Anketteki 17. soruda gruplar için farklılıklar mevcuttur. EÜTA‟nin bu 

sorusunda, katılımcılara tasarım danıĢmanlığı ya da hizmeti verdiğiniz firmalara 

“Sürdürülebilir Tasarım” hakkında bilgi verip vermedikleri sorulurken, ÜA‟nin bu 

sorusunda, katılımcılara tasarım iĢi talep ettikleri bireylerden “sürdürülebilir tasarım” 

beklentileri olup olmadığı sorulmuĢtur. EÜTA katılımcılarının % 25‟i (8 kiĢi) bu 

soruya evet yanıtını verirken, %75‟i (24 kiĢi) hayır yanıtını vermiĢlerdir. ÜA 

katılımcılarının ise, %23,3‟ü (7 kiĢi) evet yanıtını verirken, %76,7„si hayır cevabını 

vermiĢlerdir (ġekil 7.19).  
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Şekil 7.19: EÜTA ve ÜA katılımcılarının karĢı taraflardan 

sürdürülebilir tasarım beklenti dağılımı. 

Bu durumda, toplamda 62 kiĢiden oluĢan anket katılımcılarının sadece 15 tanesi 

(%24,19) sürdürülebilir tasarımı bir kriter olarak görmekte ya da bunu dile 

getirebilmektedir.  

Soru 18. Anketlerdeki son soruda ise, ÜA katılımcılarına “dünyanın geleceği 

bakımından sizce sürdürülebilir tasarım nedir?” sorusu yönlendirilmiĢtir. Katılımcılar 

tarafından verilen cevaplar Ģu Ģekildedir;  

 Çok önemli bir yeri var sürdürülebilir tasarımın, enerjiyi, çevresel etkileri 

olacak, kötü ve kar amaçlı tasarımların önünü kesecek, yarınlara daha güvenli 

ve sağlıklı bakabilmemizi sağlayacak bir klavuzudur, diye düĢünüyorum. 

 Sürdürülebilir dünya için sürdürülebilir tasarım. 

 Tüketimin sürdürülebilmesi için yeniçağ zorunluluğumuz. 

 Ekolojik dengenin bekası için gereken sürdürülebilirlik Ģablonlarına uygun 

tasarım ve inovasyon.  

 Dünya kaynaklarını tüketmeden ihtiyaçları karĢılamak 

 Daha az enerji ile daha uzun ömürlü iĢlevsel ve ucuz ürünler tasarlayarak 

enerji verimi sağlamak. 

 Tüketici taleplerinden sonra en büyük rolü oynadığını söyleyebiliriz. Ancak 

önce ürün ya da hizmet tasarlanıp, sonra tüketiciler ihtiyaç senaryolarına 
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inandırıldığı için birinciliği tekrar tasarıma veriyorum. Talepleri 

sürdürülebilir tasarımlara yönlendirmenin, bugüne kadarki zararları telafi 

edemese de tahribat hızımızı düĢürebileceğine inanıyorum. 

 Gelecek nesilleri düĢünerek, akılcı ve daha kullanıĢlı ürünlerin tasarımı... 

 Gerekliliktir. 

 Doğayla birlikte çalıĢmalı, ona karĢı değil. 

 Kaynakların verimli kullanılabilmesi açısından bir zorunluluk haline gelmesi 

gereken bir bakıĢ açısı. 

 Doğal kaynakları daha verimli kullanarak çevre kirliliğini önlemek olabilir. 

 Ġnsanların tüketim ihtiyaçlarını doğanın dengesi içinde harmanlayıp daha 

makul ürünlerle sağlamaya çalıĢmalıyız. Hızlı tüketip az verim almaktansa 

daha verimli sonuçların alınacağı ürünler ortaya çıkarmaya çalıĢmalıyız. 

 Daha az enerji ile uzun ömürlü kullanılan çevreye uygun endüstriyel 

tasarımlardır. 

 Uzun ömürlü, yedek parçası olması, uygun fiyat. 

 Geleceğin olmazsa olmaz proseslerinin baĢlangıcı. 

 Kısıtlı kaynakların en verimli biçimde kullanan ve geniĢ kitlelerin ihtiyacını 

maksimum düzeyde karĢılayacak bir karaktere sahip olan tasarım 

faaliyetlerinin bütünü. 

 Malzemenin içeriğinin geri dönüĢüme uygun olması. 

 Üretimde kullanılacak malzemenin devamlılığı. 

 

EÜTA katılımcılarına ise “tasarımın geleceği bakımından sizce sürdürülebilir tasarım 

nedir?” sorusu yönlendirilmiĢtir. Katılımcılar tarafından verilen cevaplar Ģu 

Ģekildedir; 

 Sürdürlebilirliği tasarımda ve üretimde uygulamaya baĢlanmazsa, ne 

kullanabileceğimiz malzemeler, ne de bir gelecek var olacak. 

 Sürdürülebilir tasarımı geleceğin tasarım trendlerinden biri olarak 

görüyorum. Fakat tasarım ve üretim için iyi bir niyetten öteye gitmeyeceği 

kanısındayım. 
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 Doğal seleksiyonla sürdürülemeyen tasarımların yok olması ve kimseye bir 

faydası olmayan ürünlerin doğal kaynakları yok etmemeleri adına elenmesi 

ümidi. 

 Gerçekten sürdürülebilirlik üzerine çalıĢılırsa, doğadaki kaynaklarımızı daha 

verimli kullanmıĢ ve yok etmemiĢ oluruz ama sürdürülebilir tasarım adı 

altında sadece göstermelik pazara yönelik tasarımlar yapıldığına ve bunun 

piyasayı sömürmek için kullanıldığına da ne yazık ki Ģahit oluyoruz. Bu 

Ģekilde devam ederse çok da iĢe yarar bir verimlilik elde edemeyebiliriz. 

 Geri dönüĢümlü malzemeler, enerji tasarrufu ve maliyetlerin azaltılması 

sonucu firmaların en istediği Ģey olan kar elde edimi karĢılanacaktır. Fakat 

sürdürülebilir tasarım adı altında çoğu ürünün kalitesizleĢeceğinden 

endiĢeliyim. Sürdürülebilirlik kavramı yeri geldiğinde içi boĢaltılmaya çok 

müsait bir kavram. 

 Her ürün sürdürülebilir tasarım kavramına uygun olarak üretilse Dünya‟nın 

bugün ne yapacağımızı bilemediğimiz çöp sorunu ve yeni malzeme üretimi 

için malzeme tedariği problemi kalmayacağını düĢünüyorum. Bu hedef 

doğrultusunda ilerlemek gerektiğini düĢünmekteyim. 

 Türkiye tasarım algısını daha yeni kabul etmiĢ bir ülke ve bu nedenle 

tasarımda öncü diğer ülkelerin daha önce yapmıĢ olduğu tasarım hatalarını 

yapmadan öğrenemeyecek gibi görünüyor. O ülkeler Ģu anda sürdürülebilir 

tasarım derken Türkiye‟de bunu ancak büyük birkaç firma kullanıyor. 

Globale bağlı olanlar kullanmak zorunda kalıyor, bazıları ise bir pazarlama 

aktivitesi olarak kullanıyormuĢ gibi gösteriyorlar. Önce tasarımcıların daha 

sonra da firmaların öncelikleri arasına sürdürülebilir kavramının girmesi biraz 

zaman alacak. Eğer tasarıma verilen değeri göstermek ve diğer ülkelerle 

aramızdaki farkı kapatmak istiyorsak tasarım algısını belki de 

sürdürülebilirlikle birlikte vermeliyiz. 

 Sürdürülebilir tasarım uygulamaları, tasarımı ve tasarımcıyı gelecekte daha 

değerli yapacaktır. 

 Tüketim doyumsuzluğu, firmaların gerilla üretimi bitmeden sürdürebilir 

tasarım önemsiz kalacaktır. 

 Çevresel felaketlerin etkisi arttıkça devletler ve özel Ģirketlerin sürdürüleblilir 

tasarıma olan ihtiyacı da giderek artacaktır. Bu da kaçınılmaz olarak 
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tasarımcıların ve mühendislerin çevreci yeni üretim modelleri ve tasarımları 

üretmesini sağlayacaktır. 

 Bilimde yaĢanan geliĢmeler ıĢığında, tasarım taleplerinin değiĢkenlik 

göstereceğini düĢünüyorum. Tasarımın geleceğinde "sürdürülebilir tasarım" 

diye bir sorun yoktur. 

 Malzeme çeĢitliliğinin arttığı dünyada bilinçli tasarımlar için imkanlar da 

artmaktadır. Henüz tasarımlarımızda bu fikri tam uygulayamasakta, biz 

tasarımcılar sürdürülebilir tasarımı hayatımızda benimsemeli, benimsetmeli 

ve ona göre çizgimizi oluĢturmalıyız. 

 Yasamın sürdürülebilir olması için kaçınılmazdır. 

 Ürünler artık sürdürülebilir olarak tasarlanmalıdır. 

 Sürdürülebilir tasarım insan yaĢamları ile birlikte tasarımın geleceğini de 

garanti etmektir. 

 Tasarımın değil sadece, tüm dünyanın geleceği çevreye daha dost, 

tasarımından üretimine, geri dönüĢümüne kadar her süreci düĢünülmüĢ 

ürünlere doğru gitmektedir. 

 Tasarım pıratiğinin, en kisa zamanda benimsenmesinin ve doğal bir sekilde 

uygular hale gelmesinin hem tasarımın hem de dünyamızın geleceği için çok 

önemli olduğunu düĢünüyorum. 

 Bir arkadaĢımızdan alıntı: "sürdürülebilir tasarım -itü üniversitesi- demek 

gibidir" doğru öğrenilmiĢ, tanımlanmıĢ bir uğraĢı alanı olarak tasarım zaten 

sürdürülebilirliği içerir. (slogandan öte) 'tasarımcılar içinde nasıl bilge bir 

meslek erbabı grubu oluĢur' sorusu mühimdir. 

 "Ergonomi" gibi temel tasarım unsurlarından biri olacaktır. 

 Harika bir kavram, gelecek için olmazsa olmaz, ama malesef günü birlik 

Turkiye‟de ekonomik değerler sürdürülebilirliğin çok önünde. 

 Endüstriyel tasarım, satıĢ adetlerini yükseltip tüketimi arttırmayı desteklemek 

gibi çevresel etki bakımından istenmeyen özellikleri olan bir disiplin. Tam da 

bu yüzden endüstriyel tasarımcıların çevre bilinçlerinin ve "Sürdürülebilirlik 

kaygılarının" maksimum olması gerekiyor. 

 Bilinçlenen toplum ve tüketici önümüzdeki 100 sene içerisinde 

sürdürülebilirlik kriterlerini tüketim kararlarına topyekün alacağından; 
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firmalar için tasarım sürecinin içerisine bu kriterleri entegre etmek zorunluluk 

haline gelecek. 

 "Tasarım"dan kasıt endüstriyel ürün tasarımı ise tasarımın geleceği için 

temelde çok fena bir konu. En iyi sürdürülebilir ürün bir daha tasarlanmak 

ihtiyacı istemeyen üründür. Ürün tasarımcılığının bu denli yaygın olma 

sebebi bir anlamda tüketim toplumunun körüklenmesindendir. Dolayısıyla bu 

bağlamda sürdürülebilirlik eĢittir daha az ürün ve daha az tasarımcı manası 

taĢır. Bu dünya ve insanlık için elzem bir kavram olduğu gerçeğini 

değiĢtirmez. 

 Son kullanıcılar bilgilendiğinde, üreticilere geri dönüĢ olacak. Bu dönüĢler 

sayesinde üreticiler sizin yaptığınız sürdürebilir tasarımın değerini anlayacak 

ve sizden bu düzeyde iĢler bekleyecek. Üreticilerin fikri değiĢmeden, siz 

(ülkemizde) ne kadar anlatırsanız anlatın bir vida değiĢtiremezsiniz. 

 Dünyadaki kaynakların korunması. 

 Daha önce de belirttiğim gibi tasarımcıları aĢan bir konu, bu konunun yasal 

düzenlemelerle ele alınması gerekli. 

 Bir pazarlama stratejisi olarak değil, kendi amacı doğrultusunda icra edilirse, 

geleceğin iyileĢtirmesinin bir ucundan tutmuĢ olur. 

 Sürdürülebilir tasarım tabiki çok önemli bir kavram. Ancak tasarımcıların 

üreticileri ikna etmesi o kadar kolay olamıyor malesef. Bizlerin sürdürülebilir 

nitelikte tasarımlar yapabilmemiz için en çok gereken ise kullanıcıların bu 

konuda bilinçlenmesi ve sürdürülebilir ürünleri talep etmeleri. 

 Üretim metotlarının, malzemelerin ve enerjinin çevre üzerinde yarattığı 

olumsuz etkilerin görülebilmesi ve iyileĢtirmeler yapılabilmesi için yasal 

düzenlemelerin ve teĢviklerin gerekli olduğunu düĢünüyorum. 
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8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Literatür araĢtırması sonucu, tasarımcı kiĢinin görevinin dünyayı olduğu gibi değil, 

olması gerektiği gibi hayal etmek olduğu, ancak zaman içerisinde çevreye olan görev 

ya da sorumluluklarını gözardı ettiği belirtilmiĢtir. Oysaki iyi bir ürün, sürdürülebilir 

tasarım prensiplerini içinde barındıran üründür. Diğer bir taraftan ise, üretilen bir 

ürünün sorumluluğu sadece o ürünün tasarımcısında değil aynı zamanda o ürünün 

üreticisinde olduğunu yine literatür araĢtırması sonucu bulunmuĢtur.  

Bu düĢünce temeline bağlı olarak yürütülen bu tez çalıĢmasının amacı endüstri 

ürünleri tasarımcısı ve üreticilerin sürdürülebilir tasarıma verdikleri önemi 

sorgulamak ve bu önemi ölçmektir. Amaca ulaĢabilmek içinde bu iki farklı gruba 

anket çalıĢması yapılmıĢtır.  

Bu çalıĢma sırasında yürütülen anket sonuçlarına göre, ilk olarak ankete katılımdaki 

cinsiyet farkından bahsedilmesi gerekmektedir. Anket çalıĢmasında, 32 adet EÜTA 

katılımcısının 18‟i kadın ve 14‟ü erkek iken, 30 adet ÜA katılımcısının sadece 2‟si 

bayandır. Buna göre, ülkemizde endüstri ürünleri tasarımı bayanlar tarafından tercih 

edilen bir meslek olmasına karĢın, üretim sektörünün bayanlar tarafından tercih 

edilmediği anlaĢılmıĢtır.   

Anket çalıĢmasında katılımcı grupların eğitim düzeylerini öğrenmek amacı ile 

sorulan soruya verilen cevaplar sonucu EÜTA katılımcılarının eğitim seviyeleri ÜA 

katılımcılarınınkinden yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu değerlere göre, EÜTA 

katılımcılarının %59,4‟ü en az yüksek lisans eğitimi almıĢken, ÜA katılımcılarının 

%30‟u en az yüksek lisans eğitimi almıĢtır. En az endüstri ürünleri tasarımı lisans 

eğitimi tamamlamıĢ olmak EÜTA katılımcılarının eğitim seviyelerinin yüksek 

çıkmasının nedenidir. Bunun yanı sıra, EÜTA katılımcılarına baĢka bir dalda lisans 

ya da yüksek lisans eğitimi alıp almadıkları sorulmuĢ ve 32 katılımcıdan 13‟ü evet 

cevabını iĢaretleyip 11‟i okuduğu bölümü belirtmiĢtir. 11 katılımcıdan 2 kiĢi felsefe, 

1 kiĢi iĢletme ve 1 kiĢi de iĢletme yönetimi okumuĢtur. Bu bölümlerde üretim ile 
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ilgili derslerin verilmediği düĢünülürse, 32 katılımcıdan 28‟inin üretim hakkında 

azda olsa bilgi sahibi olması beklenmektedir.  

Katılımcı grupların iĢ tecrübeleri ile alakalı olarak her iki gruba kaç senedir 

çalıĢtıkları ve ÜA katılımcılarına kaç senedir üretim sektöründe, EÜTA 

katılımcılarına ise kaç senedir endüstri ürünleri tasarımcısı olarak çalıĢtıkları 

sorulmuĢtur. Böylece, daha önceki iĢ tecrübeleri ile üretim sektöründeki iĢ 

tecrübeleri arasında farkın olup olmadığını anlaĢılması amaçlanmıĢtır. Anket 

sonuçlarına göre, her iki açıdan da ÜA katılımcılarının EÜTA katılımcılarından daha 

fazla iĢ tecrübesine sahip olduğu anlaĢılmaktadır. Bunun yanı sıra, yaĢ ortalamalarına 

bakıldığında da benzer Ģekilde ÜA katılımcılarının yaĢ ortalamalarının EÜTA 

katılımcılarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Burada kontrol edilmesi 

gereken değerler yaĢların ortalamaları arasındaki farklar ile çalıĢma sürelerinin 

ortalamaları arasındaki farkların benzer olup olmadığıdır. Katılımcı grupların 

yaĢlarının ortalamaları arasındaki fark 3,53, toplam çalıĢma sürelerinın ortalamaları 

arasındaki fark 5,45 ve üretim sektöründe çalıĢtıkları sürelerin ortalamaları 

arasındaki fark ise 5,04‟tür. Yani ÜA katılımcılarının, EÜTA katılımcılarından 

ortalama olarak 1,5-2 sene daha tecrübeli olduğu söylenebilmektedir. Bunun nedeni 

de aldıkları eğitim sürelerinin farkından kaynaklandığı söylenebilir. Erken iĢ 

hayatına atılmalarından dolayı, ÜA katılımcılarının çalıĢma tecrübeleri EÜTA 

katılımcılarına göre daha fazladır.  

Anketlerdeki bir diğer soru, grupların birbirleri ile çalıĢıp çalıĢmadığını sorgulamak 

amacıyla sorulmuĢtur. ÜA katılımcıların, daha önce bir endüstri ürünleri tasarımcısı 

ile beraber çalıĢıp çalıĢmadığı vede çalıĢtıkları firmalarda ürün tasarımlarının kimin 

tararafından yapıldığı sorulurken, EÜTA katılımcılarına da tasarladıkları ürünlerin 

üretim için ürün geliĢtirmesinin kim tarafından yapıldığı sorulmuĢtur. Alınan 

sonuçlara göre, ÜA katılımcılarından 21 tanesi endüstri ürünleri tasarımcısı ile 

çalıĢmıĢ olmasına rağmen, ürettiklerin ürünlerin tasarımlarını çoğunlukla endüstri 

ürünleri tasarımcısı tasarlamamaktadır. EÜTA katılımcıları da, çoğunlukla ürün 

tasarımlarının ürün geliĢtirmesini genellikle (%75‟i) kendisi yapmaktadır.  

Katılımcıların sürdürülebilir tasarım bilgileri hakkındaki değerlendirmelerine 

değinilecek olursa, anketteki 9, 10 ve 14 nolu sorular anket katılımcılarına 

sürdürülebilir tasarım bilgileri olup olmadığını, bu bilgiyi nereden elde ettiklerini 

sormakta ve bu bilgilerin sınanması amacı ile sorulmuĢtur. Anketlerdeki 9.soruda 
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katılımcılara sürdürülebilir tasarım hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmuĢ 

olup, EÜTA katılımcılarının %93,8‟i bu soruya evet cevabını verirken, ÜA 

katılımcılarının %56,7‟si evet cevabını vermiĢlerdir. Benzer Ģekilde katılımcıların 

sürdürülebilir tasarım hakkında bilgi sahip olup olmadıklarını kontrol etmek amaçlı 

sorulan 14. soruda da katılımcılara 18 adet madde verilmiĢ ve sürdürülebilir tasarım 

maddelerini seçmeleri istenmiĢtir. Katılımcıların verdikleri doğru cevaplara 

bakıldığında EÜTA katılımcılarının %97,16‟lık, ÜA katılımcılarının ise %93‟lük bir 

doğrulukta tercih yaptıkları görülse de verdikleri cevap adetleri (EÜTA: 211, ÜA: 

155) arasında büyük farklar olduğu tespit edilmiĢ ve bunun sonucu olarak da 

vermeleri gereken doğru cevaba karĢılık verdikleri doğru cevap oranına bakılmıĢtır. 

Bu durumda da karĢımıza, EÜTA katılımcılarının %71,1'lik ve  ÜA katılımcılarının 

ise %53,34‟lük oranda doğru cevabı seçtiği görülmüĢtür. Buna göre hem 9. hemde 

14. soru göz önüne alındığında, EÜTA katılımcılarının sürdürülebilir tasarım 

konusunda ÜA katılımcılarına oranla daha bilgili olduğu söylenebilmektedir. Her iki 

katılımcı grubun vermiĢ oldukları cevaplarda, katılımcıların en çok yeniden kullanım 

ve sonrasında ise geri dönüĢtürmeyi sürdürülebilir tasarım maddesi olarak görmekte 

olduğu anlaĢılmaktadır. Anketlerde,  10. soruda ise katılımcılara sürdürülebilir 

tasarım hakkındaki bilgilere nereden ulaĢtıkları sorulmuĢ ve katılımcı grupların her 

ikisinde de en çok iĢaretlediği seçenek internet olmuĢtur. Ancak ÜA 

katılımcılarından 6 kiĢi, sürdürülebilir tasarım hakkındaki bilgilere tasarımcılar 

aracılığı ile ulaĢtığını belirtmesine rağmen, benzer Ģekilde üreticilerden tasarımcılara 

karĢı bir bilgilendirme EÜTA katılımcıları tarafında belirtilmemiĢtir. 

Katılımcılara daha önce sürdürülebilir tasarım konusu üzerinde çalıĢma yapıp 

yapmadıkları da sorulmuĢtur. Her iki katılımcı grubun verdiği cevaplar biribirine 

yakın olup, sürdürülebilir tasarım konusunda çalıĢma oranları %50‟nin altında 

olduğu görülmektedir. Diğer bir deyiĢle, her iki katılımcı grubun da sürdürülebilir 

tasarım uygulaması açısından zayıf olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Katılımcılar 

tarafından yapılan uygulamalar ise, genelde geri dönüĢtürülebilir olma, az fireli 

üretim ve az malzeme kullanılmasıdır Ģeklindedir. 

Katılımcıların, sürdürülebilir tasarım uygulamaları vede sürdürülebilir tasarıma 

verdikleri önemin kıyaslandığı 8. ve 16. soruların her ikisinde  de katılımcıların 

verdikleri cevaplar T-Testi ile analiz edilmiĢtir. Anketdeki soru 8‟de katılımcılara 

“sürdürülebilir tasarım” kelimesi verilmeden, sorunun alt maddelerinde 
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sürdürülebilir tasarım ile diğer ürün tasarımı ve üretim maddeleri karıĢık olarak 

katılımcılara sorulmuĢtur. Soru 16‟da ise katılımcılara 6 madde verilmekte olup, bu 

maddeleri derecelendirmeleri istenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar T-Testi ile analiz 

edilmiĢ olup, her iki sorunun sonucunun %90 güven düzeyinde anlamlı olduğu 

bulunmuĢtur. Bu cevaplara göre ÜA katılımcılarının sürdürülebilir tasarım 

maddelerine EÜTA katılımcılarına göre daha fazla dikkat ettikleri ve uyguladıkları 

sonucuna ulaĢılmaktadır.  

Bu soruların yanı sıra, katılımcı gruplara, sürdürülebilir tasarımın onlar için ne ifade 

ettiği sorulmuĢtur. Sürdürülebilir tasarım, EÜTA katılımcıları için daha çok gelecek 

nesilleri, çevreyi ve doğal kaynakları korumayı ifade etmesinin yanı sıra, geri 

dönüĢüm, yaĢam döngüsü tasarımı ve değerlendirmesi, ürünün iĢlevselliği gibi 

baĢlıklara sıkça değinmiĢlerdir. Ancak bazı yorumlarda, sürdürülebilir tasarımı bir 

pazarlama ya da reklam stratejisi olarak gören katılımcılar da bulunmaktadır. ÜA 

katılımcıları için, sürdürülebilir tasarım, daha çok çevreyi korumayı ve geri 

dönüĢümü ifade etmektedir. Ancak, daha öncede bahsedildiği gibi ÜA 

katılımcılarının sürdürülebilir tasarım konusunda ki bilgi eksiklikleri bu tip sorularda 

da görülebilmektedir. Örnek olarak ÜA katılımcılarından bazıları sürdürülebilir 

tasarım hakkında; “sürekli üretimin olması”, “devamlılık”, “malzemelerin 

kaynağının çok olması” gibi yanlıĢ sayılabilecek açıklamaları bulunmaktadır. 

Diğer açık uçlu soruda da, ÜA katılımcılarına “dünyanın geleceği bakımından 

sürdürülebilir tasarım nedir” sorulmuĢtur. Bu soruya katılımcılar kullanılacak 

malzemelerin geri dönüĢtürülebilir olması, verim ve enerji yanıtlarını vermiĢlerdir. 

EÜTA katılımcılarına ise, “tasarımın geleceği bakımından sürdürülebilir tasarım 

nedir” sorusu yöneltilmiĢtir. Bu soruya ise katılımcılar verim, malzeme ve enerjinin 

yanıtlarını vermiĢlerdir. Bunun yanı sıra, bazı eleĢtiriler de bulunmaktadır. Bazı 

katılımcılar, sürdürülebilir tasarımın iyi niyetten öteye gitmediğini düĢünürken bazı 

katılımcılar çok fazla tasarımcının olması ve yüksek adetlerdeki üretim ve tüketim ile 

sürdürülebilir tasarımın olamayacağını düĢünmektedirler.   

Yapılan görüĢmeler ve anket çalıĢması neticesinde, ülkemizde ilk olarak atık toplama 

ve ayırma konusunda büyük eksiklerin olduğu anlaĢılmaktadır. Ülkemizde atık 

ayırma ve geri dönüĢüm konusunda ne kadar lisanslı firmalar olsa da, Ģu ana kadar 

yapılan çalıĢmalar gönüllü olarak yapılan çalıĢmalar olarak sayılabilmekte ve tam 

anlamıyla bir sonuç alınamamaktadır. GeliĢmiĢ ülkeler, atık ayırma sistemini çok 
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uzun zamanlar önce çözmüĢ ve artık bu konuda yenilikler getirirken bizim ülkemizde 

atık ayrımı konusuna daha yeni çözüm aranmaktadır. Her ne kadar, sistem iyi 

iĢlemiyor gibi görünse de, atık ayırma ve toplama konusunda sokak toplayıcılarının 

önemli bir payı olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Ülkemizde verimli bir atık 

ayrımı yapılamasa da, geri dönüĢtürülmüĢ malzemelerden ürün üreten firmalar 

bulunmakta ve bu firmalar ürettikleri ürünleri yurtiçi ve yurtdıĢındaki firmalara 

satmaktadırlar.  

Sürdürülebilir tasarım kapsamında yapılan anket çalıĢması çıktıları incelendiğinde 

elde edilen sonuçlar özetlenecek olursa, EÜTA katılımcılarının  ÜA katılımcılarına 

oranla daha eğitimli ve  sürdürülebilir tasarım bilgisi konusunda daha bilgili olduğu 

anlaĢılmaktadır. Fakat, daha tecrübeli olan ÜA katılımcıları sürdürülebilir tasarıma 

EÜTA katılımcılarından daha fazla dikkat etmektedirler. Daha öncede belirtildiği 

gibi, tasarımcı zaman içerisinde çevreye olan sorumluluğunu göz ardı etmiĢ, 

kendisini ürünün diğer özellikleri ile sınırlandırmıĢtır. Diğer yandan, sürdürülebilir 

tasarım için belirlenmiĢ maddelere bakıldığında, maddelerin genelde maliyet azaltıcı 

maddeler olduğunu görmekteyiz. Bu sonucu değerlendirirken, ÜA katılımcılarının 

çevreyi mi yoksa üretim maliyetlerini mi daha çok dikkate aldığını düĢünmek 

gerekmektedir. Katılımcı gruplara sorulan, “daha önce sürdürülebilir tasarım 

çalıĢmalarınız oldu mu?”  sorusundan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların 

1/3‟ünden azı sürdürülebilir tasarım çalıĢması yapmıĢtır ki bu oran mevcut durum 

düĢünüldüğünde çok azdır.  

“Bizim Ortak Geleceğimiz” isimli raporun yayınlanmasının üzerinden 26 yıl geçmiĢ 

olmasına rağmen, ülkemizde sürdürülebilirlik bilincinin olması gerekenden düĢük 

olduğu aĢikardır. Sürdürülebilir tasarımın daha etkin ve verimli Ģekillerde 

kullanılabilmesi için; 

- Endüstri ürünleri tasarımı eğimi alan kiĢilere sürdürülebilir tasarımın daha iyi 

açıklanması, bunun her ürün tasarımının olmazsa olmazı olduğunun belirtilmesi, 

üretim bilgisinin daha etkin Ģekilde öğretilmesi ve proje derslerinde üretilebilirlikten 

çok sürdürülebilir bir tasarım için üretilebilirliğin değerli olduğunun anlatılması 

gerektiğini düĢünmekteyim.  

- Üreticilerin ise, sürdürülebilir tasarımı mali konulardan çok çevre odaklı 

yaklaĢımı olarak ve bunu sirket politikaları olarak ele almalarının gerektiğini 
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düĢünmekteyim. Bunun için de, bu konuda bilinçli tasarımcılarla da çalıĢarak, bilinç 

düzeylerini arttırmaları fayda sağlayacaktır.  

- Ülke politikalarının ise, yatırımcıyı korumak adına çevre politikalarını esnetmek 

olmaması gerektiğini düĢünmekteyim. Bunun yanı sıra, çevreye zararı olanlara cezai 

uygulamalarda bulunulması ve hatta daha etkin kanunların hazırlanıp, 

uygulanmalarının gerektiğini ve herkesin bu konuda sağduyuya çağırılması 

gerektiğini düĢünmekteyim.  

Bunların dıĢında, endüstri ürün tasarımcısı ve üreticinin beraber karĢılıklı anlayıĢ 

içinde çalıĢması gerekmektedir. Ġki grup birbirlerinden farklı olarak görünse de 

aslında aynı amaç için farklı yollar ile çalıĢmaktadırlar. Her iki tarafın da birbirinden 

öğrenebileceği çok Ģeyin olduğunun düĢünülmesi gerekmektedir.  

Bu çalıĢma sırasındaki zaman darlığından da ötürü, üretici anketi katılımcıları için 

belli bir sektör seçilmeden çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak, ileriki çalıĢmaların 

yapılabilirliği açısından bakıldığında belli sektörler üzerine özelleĢerek yapılacak 

çalıĢmalarda her sektörün ürettiği ürünün farklı olmasından da dolayı alınacak olan 

cevaplar daha dikkat çekici olabilecektir. Benzer Ģekilde, anket katılımcıları 

seçilirken, üretim yapan firmalarda büyük ya da küçük ölçekli olması gibi bir ayrım 

yapılmamıĢtır. Buna ek olarak, ileriki çalıĢmalar için bu tip bir ayrımın da 

uygulanması ile değiĢik sonuçlar ortaya konabilecek olup firmaların ölçeklerine bağlı 

olarak da değerlendirme yapılabilmesini mümkün kılacaktır.   
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EK A: Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Anket Soruları 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Programı 
Anketimizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Bu çalışmada sizin vereceğiniz cevaplar bizim için önem 

taşımaktadır. Burada vereceğiniz bilgiler sadece akademik çalışma amacıyla kullanılacaktır. 

 

Anket çalışmamız, Sürdürülebilir ürün tasarımı ve geri dönüştürülebilirlikle ilgili olup, anketin içinde bu 

konularla ilgili sorular yer almaktadır. 

 

Anketimize başlamadan sizlere birkaç noktayı hatırlatmak istiyoruz. 

1. Cevaplarınızın özenli olması önem taşımaktadır. 

2. Cevaplarınızın gizliliği esastır. 

3.İstenildiği taktirde çalışma tamamlandığında size bir özet sunulabilecektir. 

 

Anketi uygulayan: 

Burç Öç 

Tel:  0 538 233 5037 

e-mail:  burcoc@yahoo.com 

Bu anketi tamamlamak için gerekli toplam süre yaklaşık olarak 15 dakikadır. 

 
1)Yaşınız: 

  
 
2) Cinsiyetiniz: 

Bay    Bayan   

3) 
a) Öğrenim düzeyiniz: 

Meslek Lisesi    

Lise    

Meslek Yüksek Okulu    

Lisans    

Yüksek Lisans   

Doktora   

b) Endüstriyel Ürün Tasarımı'ndan başka bir dalda, lisans veya yüksek öğreniminiz 
bulunuyor mu?  

Evet    Hayır   

 
c) Başka bir dalda lisans yada yüksek öğreniminiz buluyorsa, fakülte (yada enstitü) / 
bölüm olacak şekilde aşağıda belirtir misin? (örn: Mühendislik Fakültesi / Endüstri 
Mühendisliği) 
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4) 
a) Kaç senedir çalışmaktasınız? 

  
 
b) Kaç senedir "Tasarımcı" olarak çalışmaktasınız? 

  
 
c) Tasarımcı olarak çalışmaya başlamadan önce, başka unvanlarla çalıştınız mı? 

Evet   Hayır   

 
d) Başka  unvanlarla çalıştıysanız, bu unvanlar nelerdir? Açıklar mısınız? 

  
 
5) Tasarımlarınızın, üretim için ürün geliştirmesini siz mi yapıyorsunuz? Yoksa bir 
başkası tarafından mı yapılıyor? 

Evet, ben yapıyorum.   

Hayır, bir baĢkası tarafından yapılıyor.   

6)  
a) Son 5 sene içerisinde kaç adet ürün tasarım projesinde tasarımcı olarak görev 
aldınız? 

1-4    

5-9    

10-14    

15-19    

20+   

 
b) Son 5 sene içerisinde bu projelerin kaç tanesi küçük, orta ve büyük serilerde üretildi? 

1-4    

5-9    

10-14    

15-19    

20+   
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7) Hangi sektörler için proje üretiyorsunuz? Aşağıdaki seçeneklerden bir ve daha 
fazlasını seçebilirsiniz. 

Ev veya Ofis Mobilyaları   

ġehir Mobilyaları   

Aksesuar   

Aydınlatma   

Endüstriyel(mutfak, pc vb.)   

Ev Gereçleri   

Ambalaj   

Yapı ürünleri   

Yatırım ürünleri   

Tüketim Ürünleri   

Kullanım ürünleri   

Diğer   

 

 
8) Tasarımlarınızın, tasarım ve üretim için ürün geliştirilmesi süreçlerinde aşağıdaki 
maddelere ne derecede dikkat ediyorsunuz? 1 en az, 5 en çok olacak şekilde göreceli 
bir sıralama yapınız. 

 
1 2 3 4 5 

 

Ürünün biçimi            
 

Üretim kolaylığı            
 

Montaj Kolaylığı            
 

Depolama ve taĢıma 

kolaylığı            
 

Ürünün üretim maliyeti             
 

Ergonomi            
 

Ürünün iĢlevselliği            
 

Uzun ömürlü olması            
 

Az enerji ile üretilmesi            
 

Az parça ile üretilmesi            
 

Az malzeme ile üretilmesi             
 

Az fireli üretilmesi            
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Kullanılan parçaların geri 

dönüĢtürülüyor olması            
 

Ürünün harcadığı enerji            
 

Ürünün güvenliği             
 

Üretiminde çevresel ektilerin 

azaltılması            

 
9) "Sürdürülebilir Tasarım" hakkında bilgi sahibi misiniz? 

Evet    Hayır   

 
10) "Sürdürülebilir Tasarım" hakkında bilgi sahibiyseniz, bu bilgilere hangi kaynaklardan 
ulaştınız? Aşağıdaki seçeneklerden bir ve daha fazlasını seçebilirsiniz. 

Ġnternetten   

Kitaplardan   

Seminerlerden   

Belgesellerden   

Televizyondan   

Tasarım talep eden iĢletmelerden   

Diğer   

 
11) "Sürdürülebilir Tasarım" sizin için ne anlam ifade ediyor? Bir kaç cümle ile tanımlar 
mısınız? 

  
 
12) Şu ana kadar "Sürdürülebilir Tasarım" ilgili yaptığınız bir çalışma oldu mu? 

Evet   

Hayır   

 
13) "Sürdürülebilir Tasarım" ile ilgili bir çalışmanız olduysa, bu çalışmanızdaki 3 temel 
özelliği  belirtir misiniz? 

 1  

 2  

 3  
 
14) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri "Sürdürülebilir Tasarım" kapsamında yer 
almaktadır? Aşağıdaki seçeneklerden bir ve daha fazlasını seçebilirsiniz. 

Az malzeme kullanmak   
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Kolay monte - demonte edilebilme   

Ürünün biçimi   

Pahalı olmak   

Enerjiyi bol kullanmak   

Az parçalı tasarlamak   

Firesiz üretim   

YeĢil renkte olmak   

Geri dönüĢtürülme   

Fireli üretim   

Enerji verimi   

Uzun ömürlü olması   

Ucuz olmak   

Çok parçalı tasarlamak   

Hızlı tüketilebilir olması   

Zor monte - demonte edilebilme   

Çok malzeme kullanmak   

Yeniden kullanım   

 
15) Şu ana kadar yaptığınız ürün tasarımlarında aşağıdaki malzemeleri kullanma 
sıklığınıza göre (her rakamı 1 kere kullacak şekilde) sıralayabilir misiniz? 

Plastikler   

Metaller   

Seramikler   

Kompozitler   

Camlar   

AhĢap   

Diğer   

 
16) Tasarladığınız ürünün, tasarım ve ürün geliştirme sürecinde "Sürdürülebilir Tasarım" 
prensiplerini ne derecede göz önünde bulunduruyorsunuz? 1 en az, 5 en çok olacak 
şekilde göreceli bir sıralama yapınız. 

 
1 2 3 4 5 

 

Malzeme seçimi (geri 

dönüĢtürülebilir olup-

olmaması)  
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Az malzeme kullanmak            
 

Firesiz üretim            
 

Kolay monte - demonte 

edilebilirlik            
 

Kaliteli -uzun ömürlü olması            
 

Üretilirken az enerji 

kullanılması            

 
17) Projelerinizde tasarım danışmanlığı yada hizmeti verdiğiniz firmalara "Sürdürülebilir 
Tasarım" hakkında bilgi veriyor musunuz? Ya da onları bilinçlendirmeye çalışıyor 
musunuz? 

Evet   Hayır   

 
18) Tasarımın geleceği bakımından sizce "sürdürülebilir tasarım" ne anlam ifade 
etmektedir? Bir kaç cümle ile tanımlar mısınız? 

  
 
Anketimize katıldığınız için teşekkürler...  
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EK B: Üretici Anketi Soruları 

 
İstanbul Teknik Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü - Endüstri Ürünleri 
Tasarımı Programı 
Anketimizle ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Bu çalışmada sizin vereceğiniz cevaplar bizim için önem 

taşımaktadır. Burada vereceğiniz bilgiler sadece akademik çalışma amacıyla kullanılacaktır. 

 

Anket çalışmamız, Sürdürülebilir ürün tasarımı ve geri dönüştürülebilirlikle ilgili olup, anketin içinde bu 

konularla ilgili sorular yer almaktadır. 

 

Anketimize başlamadan sizlere birkaç noktayı hatırlatmak istiyoruz. 

1. Cevaplarınızın özenli olması önem taşımaktadır. 

2. Cevaplarınızın gizliliği esastır. 

3.İstenildiği taktirde çalışma tamamlandığında size bir özet sunulabilecektir. 

 

Anketi uygulayan: 

Burç Öç 

Tel:  0 538 233 5037 

e-mail:  burcoc@yahoo.com 

Bu anketi tamamlamak için gerekli toplam süre yaklaşık olarak 15 dakikadır. 

 

 

1) Yaşınız: 

  
 
2) Cinsiyetiniz: 

Bay    Bayan   

 
3) Öğrenim düzeyiniz? 

Meslek Lisesi    

Lise    

Meslek Yüksek Okulu    

Lisans    

Yüksek Lisans   

Doktora   

 
4)  

a) Kaç senedir çalışmaktasınız? 
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b) Kaç senedir üretim sektöründe çalışmaktasınız? 

  
 
c) Çalıştığınız yerdeki unvanınız nedir? 

  
 
d) Üretim sektöründe çalışmaya başlamadan önce, başka unvanlarda çalıştınız mı? 

Evet   Hayır   

 
e)Başka unvanlarda çalıştıysanız nelerdir? Açıklar mısınız? 

  
 
5)  
a)Daha önceki ürün projelerinizde herhangi bir ürün tasarımcısı ile beraber çalıştınız mı? 

Evet    Hayır   

b) Firmanızda üretilecek olan ürünlerin tasarımı kim tarafından yapılmaktadır? Aşağıdaki 
seçeneklerden bir ve daha fazlasını seçebilirsiniz. 

Ürün Tasarımcı   

Kendim   

Firma Sahibi yada üst düzey Yönetici   

Teknik Ressam   

YurtdıĢından yada baĢka yerlerden bulunan örneklerin benzerinden 

yararlanarak.   

Diğer   

 
6)  
a) Son 5 sene içerisinde kaç adet ürün projesi geliştirdiniz? 

1-4    

5-9    

10-14    

15-19    

20+   

b)Son 5 sene içerisinde bu projelerin kaç tanesi küçük, orta ve büyük serilerde üretildi? 

1-4    
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5-9    

10-14    

15-19    

20+   

c)Son 5 sene içerisinde kaç adet ürün projesinde ürün tasarımcısı ile birlikte çalıştınız? 

0    

1-4    

5-9    

10-14    

15-19    

20+   

d) Son 5 sene içerisinde ürün tasarımcısı ile çalıştığınız bu projelerin kaç tanesi küçük, 
orta ve büyük serilerde üretildi? 

0    

1-4    

5-9    

10-14    

15-19    

20+   

 
7) Hangi sektörler için proje üretiyorsunuz? Aşağıdaki seçeneklerden bir ve daha 
fazlasını seçebilirsiniz. 

Ev veya Ofis Mobilyaları    

ġehir Mobilyaları    

Aksesuar    

Aydınlatma    

Endüstriyel(mutfak, pc vb.)    

Ev Gereçleri    

Ambalaj    

Yapı ürünleri    

Yatırım ürünleri    

Tüketim Ürünleri    

Kullanım ürünleri    

Diğer    
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8) Projelerin üretim için ürün geliştirmesini yaparken aşağıdaki maddelere ne derecede 
dikkat ediyorsunuz? 1 en az, 5 en çok olacak şekilde göreceli bir sıralama yapınız. 

 
1 2 3 4 5 

 

Ürünün biçimi             
 

Üretim kolaylığı             
 

Montaj Kolaylığı             
 

Depolama ve taĢıma 

kolaylığı             
 

Ürünün üretim maliyeti             
 

Ergonomi             
 

Ürünün iĢlevselliği             
 

Uzun ömürlü olması             
 

Az enerji ile üretilmesi             
 

Az parça ile üretilmesi             
 

Az malzeme ile üretilmesi             
 

Az fireli üretilmesi             
 

Kullanılan parçaların geri 

dönüĢtürülüyor olması             
 

Ürünün harcadığı enerji             
 

Ürünün güvenliği             
 

Üretiminde çevresel ektilerin 

azaltılması             

 
9) "Sürdürülebilir Tasarım" hakkında bilgi sahibi misiniz? 

Evet    

Hayır   
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10) Sürdürülebilir Tasarım" hakkında bilgi sahibiyseniz, bu bilgilere hangi kaynaklardan 
ulaştınız? Aşağıdaki seçeneklerden bir ve daha fazlasını seçebilirsiniz. 

Ġnternetten   

Kitaplardan   

Seminerlerden   

Belgesellerden   

Televizyondan   

Tasarımcılardan   

Diğer   

 
11) "Sürdürülebilir Tasarım" sizin için ne anlam ifade ediyor? Bir kaç cümle ile tanımlar 
mısınız? 

  
 
12) Şu ana kadar "Sürdürülebilir Tasarım" ile ilgili yaptığınız bir çalışma oldu mu? 

Evet   Hayır   

 
13) "Sürdürülebilir Tasarım" ile ilgili bir çalışmanız olduysa, bu çalışmanızdaki 3 temel 
özelliği  belirtir misiniz? 

 1  

 2  

 3  
 
14) Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri sürdürülebilirlik kapsamında yer 
almaktadır? Aşağıdaki seçeneklerden bir ve daha fazlasını seçebilirsiniz. 

Az malzeme kullanmak   

Kolay monte - demonte edilebilme   

Ürünün biçimi   

Pahalı olmak   

Enerjiyi bol kullanmak   

Az parçalı tasarlamak   

Firesiz üretim   

YeĢil renkte olmak   

Geri dönüĢtürülme   

Fireli üretim   

Enerji verimi   



139 

Uzun ömürlü olması   

Ucuz olmak   

Çok parçalı tasarlamak   

Hızlı tüketilebilir olması   

Zor monte - demonte edilebilme   

Çok malzeme kullanmak   

Yeniden kullanım   

 
 
15) Şu ana kadar yaptığınız ürün tasarımlarında aşağıdaki malzemeleri kullanma 
sıklığınıza göre (her rakamı 1 kere kullacak şekilde) sıralayabilir misiniz? 

Plastikler   

Metaller   

Seramikler   

Kompozitler   

Camlar   

AhĢap   

Diğer   

16) Üretilecek bir ürünün, üretim geliştirmesini yaparken, "Sürdürülebilir Tasarım" 
prensiplerini ne derecede göz önünde bulunduruyorsunuz ? 1 en az, 5 en çok olacak 
şekilde göreceli bir sıralama yapınız. 

 
1 2 3 4 5 

 

Malzeme Seçimi (geri 

dönüĢtürülebilir olup-

olmaması)  
          

 

Az malzeme kullanmak            
 

Firesiz üretim            
 

Kolay Monte-Demonte 

edilebilirlik            
 

Kaliteli - Uzun ömürlü 

olması            
 

Üretilirken az enerji 

kullanılması            

 
17) Tasarım işi talep ettiğiniz bireylerden bilinçli olarak "sürdürülebilir tasarım" 
beklentiniz oldu mu? 

Evet   

Hayır   
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18) Dünyanın geleceği bakımından, sizce "Sürdürülebilir Tasarım" nedir? Bir kaç cümle 
ile tanımlar mısınız? 

  
 
Anketimize katıldığınız için teşekkürler...  

 

  



141 

EK C: AltaĢ Yapı sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. Ambalaj Atıkları Toplama ve 

AyrıĢtırma Tesisi – Çevre Mühendisi Fikri Karaman GörüĢme Notları  

AltaĢ Yapı Sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. Kadıköy bölgesinin anlaĢmalı olduğu 

ve aynı zamanda lisanslı ambalaj atıkları toplama ve ayırma tesisinin 1999 yılından 

beri iĢletmesini üstlenmiĢ bir firmadır. Ayrıca, firma çeĢitli Ģehirlerin de kent 

temizliği, tıbbi atık toplama ve sterilizasyon çalıĢmalarını sürdürmektedir. Kadıköy- 

Göztepe bölgesinde konumlandırılmıĢ olan AltaĢ, 2 dönümlük arazı üzerinde 

Kadıköy‟den toplanan ambalaj atıklarını ayrıĢtırmakta olup ayrıĢtırdıkları atıkları 

geri dönüĢtürmek üzere yine lisanslı firmalara vererek geri dönüĢüme katkı 

sağlamaktadır.   

 Burada ne gibi atıkları toplamaktasınız? 

4 belediyenin ambalaj atıklarını toplamaktayız. Bunun için de  kağıt, plastik ve metal 

ambalaj atıkları bulunmaktadır.   

 Ambalaj atıklarının yönetimi ile ilgili mevcut yasal durum nedir? 

Kanunda, firmalar için ürettiği üründen oluĢan atığı ya toplaması ya da toplatmasını 

öngören ibare bulunmaktadır. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliğine göre, 

firmaların her yıl asgari toplanması gereken yüzde dilimleri bulunmaktadır. Bu 

dilimdeki ürünü firmaların geri kazanması gerekmektedir. Firmaların bu öngörülen 

hedefi kazanamaması durumunda önümüzdeki sene bu kazanamadığı miktar kadar  

bir sonraki seneki miktara eklenerek katlana katlana ilerlemektedir. En sonunda ise 

bu durum firmanın kapanmasına kadar ilerleyebiliyor.  

Eskiden depozito sistemi vardı. Bu sayade geri toplama imkanları kontrollü bir 

Ģekildeydi. Ancak her firmanın oluĢturduğu atığı toplayamadığı için bu tarz ambalaj 

atıkları için toplama ve araĢtırma tesisleri kuruluyor. Bu konuda, ilk yönetmelik 

2004‟te çıktı ve 2005‟te uygulamaya geçildi.  Yönetmelik, 2007 ve 2011‟de 

revizyona uğradı. Firmaların ürettikleri ürünlerin Ģahıslardan toplaması pek mümkün 

olmadığından, bu tip yetkilendirilmiĢ kuruluĢlar kurularak bütün yükümlülük onlara 

devredilip toplam maliyet ödenecek Ģekilde bir sistem oluĢturulmuĢtur. Avrupa‟daki 

gibi bir sistem uygulanmaktadır. Ancak Avrupada bunların maliyetleri gerçekten 

ödenmektedir. Örneğin, kağıtta 100 -140 Euroya varan destekler veriliyorken,  bizim 

ülkemizde piyasaya sürenler bu bedelleri kendi istedikleri Ģekilde  vermektedir.  
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Bütün atıklar ayrımı yapılsa ve toplanılsa dahi, atıkların en az %70-75 i kağıt 

grubudur ki bizde Ģu an da %85 oranındadır. Değerli malzeme olarak belirtilen metal 

ve plastik gibi malzemelerin dilimi %15 i geçmez. Bunun nedeni tüketimin bu 

Ģekilde olmasıdır. Kağıt ürünün tüketimi daha fazla olmaktadır. Bu durumda da  

Avrupa‟da 100 -140 euro ödenirken, ülkemizde kağıda 7-8 TL gibi çok düĢük 

destekler verilmektedir. Bu yüzden de sistem sürdürülebilir olmamaktadır. Çünkü, 

toplama fiyatı 500 TL ise; bunun 300 TL‟si toplama ve 200TL‟si ayırma 

masraflarıdır. Ancak  ayrılan malın eder fiyatı 200 TL‟dir.  Aradaki fark zarar olarak 

ortaya çıkmaktadır ve devlet tarafından verilen bir destek de bulunmamaktadır.  

Örnek olarak, bizler kutu kola alırken, bu toplama bedelleri kutu kolanın fiyatına 

eklenerek satılıyor. Bu firmalar, bu atıkların toplanma ücretlerini ürüne ekleyerek 

satıyorlar yani bu ücretleri, ürünü alan kiĢiden alıyorlar ancak bu paraları bizlere 

ödemiyorlar.  

 Atık ayırma konusuna nasıl bakmaktasınız? 

Çöp diye birĢey yok, herĢey ayrılır ve hepsi ayrı bir değerdir. Örnek olarak, organik 

gübrenin büyük oranını dıĢarıdan ithal ediyoruz. Ancak biz bunu kendimiz de 

üretebiliriz. Tükettiğimiz organik atıklar tekrar toprağa dönmüyor. Bunlar büyük 

Ģehirlerde düzenli depolama sahalarına götürülüyor ve burada bu değerlerini 

kaybediyorlar. Bunun için de, organik atıkların kompost tesislerinde çürütülüp gübre 

olarak tekrar kullanılması gerekiyor.  Ancak bu sisteme geçilebilmesi için ilk önce 

ambalajı ayırmamız gerekiyor.  Evlerden çıkan atıklara baktığımızda ilk olarak 

ambalaj atıklarının, sonra elektronik atıkların, yağların, pillerin ve tekstilin ayrılması 

gerekiyor. Geriye ise bir tek organik atık kalıyor. Bunların da hepsini değerlendiren 

sektörler mevcuttur. Kadıköy Belediyesi‟de bu konuda bayağı geliĢmiĢtir. Her türlü 

atığı verebileceği bir yer bulunmaktadır. 

Son  zamanlarda da çok büyük firmalar, organik atığa yönelmektedir. Çimento 

fabrikalarının yakıt olarak kullandığı malzemeler var. Ancak bunlar çok pahalı 

malzemelerdir. Devlette bu firmalara, kullanacakları enerjinin  %15‟ini ambalajdan 

ya da sektörden kazanılması gerektiğini belirtiyor. Bu fabrikalar da organik atıkları 

kurutarak metan gazı elde ediyor ve bu metan gazını çimento fabrikalarında enerji 

eldesinde kullanıyor. Örnek olarak ġilede bulunan Hereko verilebilir.  
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 Evsel atıkları ayırma sistemi Ģu an pek çalıĢmamakta, bu konu ile ilgili bir 

değiĢiklik olacak mı? 

Artık yeni bir sistemin uygulaması baĢlayacak. Bu da ikili toplama olarak yapılacak . 

Bu ikili toplama sistemleri ile ilgili taslaklar çıktı, hatta uygulama periotları bile 

bellidir. Bazı belediyelerin bu sene içerisinde bu sisteme geçmesi de gerekmekte. Bu 

sisteme göre, artık atıklar çürüyen ve çürümeyen diye ayrılmaya baĢlanacaktır.  Her 

evin 2 tane konteynerı olacak ve bunlar çürüyen/çürümeyen olarak ayrılacaktır.  

Çürümeyenin içine ambalajlar, elektronik atıklar vb. gibi atıklar mavi torbada 

biriktirilecek. Sarı konteynerde ise çürüyen atıklar bulunacak (organik atıklar). 

 Türkiyede  çöpler/atıklar ne Ģekilde toplanmaktadır? 

Ġlk olarak Ġhale ediliyor. Ġhale Ģartlarını sağlayan, minimum fiyatta yapan firma 

alıyor. Belediye üzerine bir bedel ödüyor. Ancak artık Hegzegon gibi büyük firmalar 

sektöre girmekte ve belediyelere sizin çöplerinizi bedavaya toplayacağız, bunun 

üzerine çöp poĢeti, konteyneri gibi yan giderleride biz üstleneceğiz diyerek 

belediyeler ile anlaĢmaktadırlar. Yalnız bundan 10 yıl kâr beklemiyorlar. Bunu 

yatırım olarak görerek, 10 yıldan sonra kâr elde etmeyi beklemekteler.  Tabi 

belediyelerde buna sıcak bakıyor çünkü bir belediyenin en büyük kalemi çöplerin 

toplanmasıdır ve bir firma gelip bunu bedava yapacağız dediğinde belediyede 

bundan kâr elde ediyor.  

Türkiye atık konusunda çok bakir bir ülke ve biz çöpe atık gözüyle bakıyoruz, 

değersiz görüyoruz. Atıkları karıĢık olarak biriktirme nedenimiz ise aslında 

sosyoekonomik bir olay. Türkiye‟de yönetmelik 2004‟te çıkmıĢ, 2005‟te yürürlüğe 

girmiĢ. 7-8 yıl önce da bu sistem için Avrupa‟da ki modeli al Türkiye‟ye kur, bu 

imkansız. Yönetmelikler Avrupa‟dan alınıp getirildi, burada kopyala-yapıĢtır gibi 

uygulamaya kalktılar. Ancak bu Ģekilde olmuyor, çünkü bir alt yapısı yok. 

Ġlkokuldan itibaren bir insanın çevre ile ilgili dersler göstermeden, ondan bunu 

beklemek doğru değil.  

Bir de bir gerçek var ki insanımız ceza olmadan birĢey yapmıyor, en eğitimlisi bile 

yapmıyor. Biz bu konu ile ilgili Kadıköy‟de ki bütün konutları, kapı kapı dolaĢarak 

bilgilendirmeler yaptık. Bu bilgilendirmeler sırasında da zorluklar yaĢadık. Yurt 

dıĢında yaĢadığını belirten kiĢilere gidildiğinde tartıĢmaların çıktığı oldu.  Bunun 

dıĢında en büyük sıkıntılardan biri de apartman görevlileri. Onlara ek bir iĢ çıkıyor 
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diye düĢünerek, istemiyorlar, oysaki aynı iĢi yapacak.  Bazıları ise bu atıklardan 

küçükte olsa bir ek gelir elde ediyor. Örneğin gazeteleri  biriktirip satıyorlar. Böyle 

nedenlerden ötürü de baĢarılı olunamıyor, bu yüzden Türkiye‟de karıĢık olarak 

biriktirilmekte.  

 Atık ayrıma sistemi yurtdıĢında nasıl iĢlemekte? 

Almanya da atıkların %90‟ı geri dönüĢtürülüyor. Toplanıyor ve ayrılıyor. Gittiğimiz 

sempozyumlarda öğreniyoruz ki; her atığı ayrı ayrı toplayan araçları varmıĢ. Ancak 

bunları ayrı ayrı toplamak maliyetli olduğu için, onlarda bu atıkların hepsini bir anda 

toplayalım, ayırma tesislerinde ayıralım Ģeklinde bir düĢünce vardı. Bundan dolayı 

onlar da belki karıĢık toplama sistemine dönecekler. Bana göre de en mantıklı sistem 

ikili ayırma sistemi. Piller, televizyonlar kullanım sırasında tehlikeli değildir ancak 

kullanım sonrasında atık olduklarında tehlikeli atık olarak iĢlem görürler. Bunlar 

zararlı metaller içerdiğinden tehlikeli atık olarak ele alınıyor, ama, patlayacak Ģeyler 

değiller sonunda. Bunları Ģu an ki sistemde lisanslı araçlarla taĢımak gerekiyor ama 

bütün atıklar, piller ve televizyonlar gibi atıklarla hepsi bir yerde toplansa ve bu 

atıklar bantta ayrılsa o kadar da sorun değil .  

 Türkiyede plastik ve metal malzemelerin iĢlemi nelerdir?  

Bu malzemeler toplandıktan son ayrılıyor ve geri dönüĢüm tesislerine gidiyor. Ancak 

metal geri dönüĢüm sektörü bu konuda oturmuĢ değil, nedeni de hurdacılık 

sistemidir. Bu sistemde vergilendirme önemli olduğundan, bu hurdacılar kayıt altına 

girmeden, vergilendirme yapmadan iĢ yapmaktadırlar, bundan dolayı da kayıtları 

yoktur. Zaten kayıt altına girerlerse zarar edeceklerdir. Hurdacılara bakıldığında çok 

zengin insanlardır. 1 liraya alır 10 liraya satar.   

Bu kayıt dıĢı sistemin de en büyük elemanları sokak toplayıcılarıdır ve bu kiĢilere ne 

belediye ne baĢkası, kimse sesini çıkarmaz. Sadece Kadıköyde 2000-2500‟e yakın 

sokak toplayıcısı olduğu ön görülmekte, bütün Ġstanbul‟da ise yaklaĢık bu sayı 

15.000-20.000 kiĢidir. Bu iĢletmeler kayıt altına girerse, bu kadar kiĢiye kim iĢ 

sağlayacak? Bu insanların hiç bir sosyal, güvencesi yoktur, %90‟ı hepatit B‟lidir. 

Ellerine Ģırıngalar batar, ölseler bile ne yazıkki kimse umursamaz. Fakar çok 

kazanırlar, günlük kazançları 50-60 liralardan 100 liraya kadar çıkar. Bu kiĢiler 

topladıklarını, hurda merkezlerine götürürler. Buralardaki kiĢilere baba derler, bu 

kiĢiler daha da fazla kazanmaktadır. Bu kiĢiler, toplayıcıları köle gibi 
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kullanmaktadırlar. Topladıkları malzemeyi de geri dönüĢüm sektörüne satarlar, 

normalde geri dönüĢüm sektörü atıkları sadece kayıtlı yerlerden alması gerekir ama 

almazlar bu yerlerden de alırlar. Sistem de böyle bile bile yürür. Metal sektöründeki 

tek lisanslı firmalar ise metal fabrikalarıdır. Fabrikalarda bu konuda biraz 

umursamazca davranmaktadır. Kendilerini son nokta olarak görürler ve gelen 

malzemeyi kabul ederler. Bu malzemenin nereden geldiği, nasıl geldiği ile 

ilgilenmezler.  

Aluminyum için konuĢacak olursak;  biz 2 milyon nüfustan ayda toplam 1-2 ton 

aluminyum toplayabiliyoruz. Bu atıların satıĢını biz yapamıyoruz, çünkü çok az bir 

miktar biz uğraĢırsak zarar edeceğimiz için biz topladıklarımızı benzer firmalara 

veriyoruz, onlar satıĢını gerçekleĢtiriyor. 2 ton aluminyum, 10 balya ediyor, 10 balya 

da 80.000 kutu kola ediyor. Bu rakamın az olmasının nedenlerinden biri evlerde artık 

aluminyum kutular değil, artık plastik daha büyük ĢiĢelerle içeçecek tüketiliyor. 

Diğer bir nedeni ise, bu ürünlerin en çok tüketildiği yerler lokanta gibi yerler, 

oralarda da çalıĢan kiĢiler bunları toplayıp satıyorlar, kendilerine az da olsa bir gelir 

sağlamaya çalıĢıyorlar.  

Öbür taraftan ise ambalaj atıklarının her ay belgelenmesi yapılmaktadır. Kaç gram 

toplandı, kaçı nereye satıldı, kime satıldı gibi plastik atıklarda da bu geçerlidir. 

Bundan dolayı da plastik atıklar kayıt altındadır ve plastik atıkları için kayıtlı geri 

dönüĢüm firmaları bulunmaktadır. Bunlarda geri dönüĢtürdükleri malzemeleri ya 

yurtiçindeki fabrikalara ya da yurtdıĢına satıyor. Bu firmalar atık plastiği ilk çapak 

sonra granül hale getiriyor. Bu geri dönüĢümü yapan ana sektörlerden biri poĢet 

üretimidir. PoĢet çeken bir firma, hammaddenin pahalı gelmesinden dolayı kendisi 

bir tesis kurup bunu bu Ģekilde geri dönüĢtürüp tekrar ürün olarak kullanabilir.  

 Atık ayırma sistemi ülkemizde ne verimle iĢlemektedir? 

2 milyona yakın nüfuslu 4 belediyeden ayda 2000 ton ambalaj atığı toplanıyor. 

Burası Türkiye‟nin ilk aktif  tesisidir. Yönetmelik 2004‟te çıkmıĢ olmasına rağmen 

1999 yılından beri faaliyette. Sadece Kadıköy‟den 3600 ton atık toplanması 

gerekiyorken, 900-950 ton ambalaj atığı toplanmakta. Nedeni;  bilgilendirme yapılsa 

bile cezai uygulama olmadığı için insanlar atıklarını ayırmamaktadır.Yurt dıĢında 

atığını ayırmayana cezai uygulama varken, bizde seçim kaygısı ile böyle bir 

uygulama yoktur. Bu yüzden de sistem yürümemektedir. Cezai uygulamayıda, 
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kabahatler kanununa göre uygulayabilir ancak bu da ne kadar uygulanabilir o da belli 

değil. Bütün yetki Ġl Müdürlüklerinde görünüyor, yani Bakanlıkta. Firmalara ceza 

kesilebilir ancak vatandaĢa ceza kesmekte mümkün görünmemekte. Kadıköy bu 

konuda ilklerden biri olmasına rağmen atıkların 4‟te 1‟i toplanıyorsa diğerleri 

düĢünmek lazım. Türkiyede 3600 belediye var ve hepsinin ambalaj atıklarını 

toplatması zorunludur. Ancak bu sistem de çoküĢte, firmalar batmakta ve 

belediyelerin de bu konuya ayıracakları paraları bulunmamakta. Sistemi, atığı 

piyasaya sürenin desteklemesi gerekiyor, ancak Sanayi Bakanlığı yatırımcıyı 

kaçırmamak için hiç bir yaptırımda bulunmuyor. Bundan dolayı da çevre geri planda 

kalıyor. 
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EK D: AltaĢ Yapı sanayi ve Temizlik Hiz. Tic. A.ġ. Ambalaj Atıkları Toplama ve 

AyrıĢtırma Tesisi Fotoğrafları 
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EK E: Hür Plastik Geri DönüĢüm ve Ganül Ġmalatı San. Tic. Ltd. ġti. – Çevre 

Mühendisi Levent ġahin GörüĢme Notları 

Hür Plastik 1980 yılından bu yana geri dönüĢüm sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmadır. Çevre ve Orman Bakanlığı‟ndan alınan Plastik Ambalaj Atıklarının Geri 

DönüĢtürülmesi lisansına sahiptir.  Toplama ayırma tesislerinden  ve çeĢitli 

fabrikalardan alınan plastikleri geri dönüĢtürerek hammadde üretmekte ve fabrikalara 

satıĢını yapmaktadırlar.  Yapılan görüĢme firmada Çevre Mühendisi olarak  

çalıĢmakta olan Levent ġahin ile yapılmıĢtır. GörüĢme aĢağıdaki Ģekilde 

gerçekleĢtirilmiĢtir; 

 Ne tip atıkları geri dönüĢtürmektesiniz? 

Sadece plastik malzemeleri geri dönüĢtürmekteyiz. Tesisimizde geri dönüĢtürülen 

plastik atıklar ; HDPE, LDPE, PP ve PS‟dir. Tesisimizde PVC ve PET atıkların geri 

dönüĢümü  yapılmamaktadır. Bu malzemeler tesisimize geldiği taktirde ayrı 

toplanmakta ve geri iade edilmektedir.  

 Geri dönüĢtürdüğünüz atıkları nerelerden temin etmektesiniz?  

Ambalaj atıklarını lisanslı atık ayırma tesislerinden almaktayız. Bunun yanı sıra 

tehlikesiz atık toplama lisansımız sayesinde firmaların üretim atıklarını da 

alabiliyoruz. Ambalaj atığı kapsamına girmeyen plastikleri de almaktayız. Örnek 

olarak, deterjan kutusu ambalaj atığıdır ancak içinde ki ölçek ambalaj atığı değildir. 

Bu tip malzemeleri de alıyoruz. 

 Hür Plastik‟te atık ayırma iĢlemi nasıl yapılmaktadır? 

Ayırma esnasında atıklar 2 adet eğimli banttan ve  1 adet yatay bantta taĢınırlar. 

Yatay bantta manüel olarak ayrıĢtırma yapılmaktadır. Genelde ayrıĢtırma iĢlemi 10-

12 kiĢi tarafından yapılmaktadır. Ancak yoğun dönemlerde bu sayı 16‟ya 

ulaĢabilmektedir.  AyrıĢtırma sırasında plastik atıklar, renk ve cinsine göre 

ayrıĢtırılırken bandın sonundaki 1 kiĢi firmanın geri dönüĢtürmediği ya da kabul 

etmediği atıkları ayırmaktadır. Tanımlanamayan malzemeler olduğunda da sıvı 

içerisinde yoğunluklarına göre ayırma yöntemine baĢvuruluyor. 

Bunun yanı sıra, bazı teknolojik geliĢmeleri de takip etmekteyiz. Optik okuyuculu  

ayırıcılar incelendi fakat maddi olarak pahalı bulundu. Örnek olarak, bir pet ĢiĢe 

geldiği zaman, gövdesi PET, kapağı HDPE, etiketi PP farklı malzemelerden 
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olduğundan okuyucu hangi malzemeyi okursa o Ģekilde bir ayrım yapıyor. Bunun 

yanı sıra optik okuyucularda belli yükseklikler var, mesela o malzemeden daha 

yüksek malzemeyi besleyemiyoruz. Bu tip sorunlar olduğu için ve de alan sorunu 

yaĢandığından Ģu anda bu Ģekilde devam ediyoruz. 

 Geri dönüĢtürme süreci ne Ģekilde iĢlemektedir? 

Seçim yapıldıktan sonra atıklar kırma bölümüne gönderilmektedir. Burada kırma 

iĢlemi sulu kırma makinaları yardımıyla yapılmaktadır. Atıklar kırılırken 1. Yıkama 

iĢlemi uygulanmakta ve kırma iĢlemi sonrasında ise 2. bir yıkama iĢlemine 

girmektedir.  Atıklar yıkama sonrası  sularının alınması için sıkma iĢlemi 

uygulanarak, kurutulmakta ve çuvallanarak bir üst katta granül yapmak için 

gönderilmektedir.  

 Ürünlerde bir kayıp yaĢanıyor mu?  

Bazı ürünlerde fire oluĢuyor. Örnek olarak; damlatma boruları denilen malzemelerde 

çamur gibi pislikler bulunmaktadır. Bu tip pislikler bulunduğunda %40-50 fire 

oluĢmaktadır. Ancak yine bu malzemelerden boru çekilebilmektedir.  Eğer fabrika 

atığı gibi temiz atıklardan geri dönüĢüm yapılırsa, oluĢan fire oranları çok çok daha 

azdır.  

 Bir ürünün üretiminde birincil kullanım hammaddesi sağlık ya da gıda 

ürünlerinin üretiminde kullanılırken, geri dönüĢüm sonrası, bir daha bu tip 

ürünlerin üretiminde kullanılamıyor. Bunun nedeni nedir? 

Çöpe atıldığı vakit diğer atıklarla karıĢtığı ve pislendiği için sağlık açısından böyle 

bir tercihte bulunuyor.  

 Gelen atıklar genel olarak nelerden oluĢuyor ? 

Genel olarak ambalaj atıkları gelmektedir. Örnek olarak, Ģampuan kutusu, süt vb. 

gibi atıklar gelmektedir. Yurt dıĢından da ambalaj alımı yapmaktayız. Yoğurt 

kovaları, sandalye, Ģezlong ve çok nadir araba tamponu gelmektedir. Bazen 

bisikletlerin plastik parçaları ve geriye kalan bütün ambalaj malzemeleri gelmektedir.   

 Geri dönüĢtürdüğünüz hammaddeden ne gibi ürünler üretildiğini biliyor 

musunuz?  

Plaka altlığı genel olarak PS‟den yapılırken, geri dönüĢümlü malzeme kullanarak, 

daha yumuĢak bir malzeme olmasına rağmen, PP‟den üretenle de karĢılaĢtık.  Bunun 
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dıĢında PS‟den askı, PP‟den boya kovası, otomotiv sektöründe kapı kulpları, derz 

aralarına konulan plastikleri, mobilya ayaklarını, oyuncakların iç görünmeyen 

kısımlarını, masa sandalye, dübel, damlama borusu, yer süpürgesi, stadlardaki 

oturakları  üretenleri de gördük. Örneğin, plastik çuval üreten bir firma gelmiĢti ve 

üretimdeki hatalı çıkmıĢ olan plastik çuvallarını geri dönüĢtürmemizi istediler. Bu 

malzemelerin geri dönüĢümünü sağladık ve  firmaya geri verdik. Bu iĢlem 

sonucunda, geri dönüĢtürülen çuvallardan  tekrar plastik çuval üretildi.  

 Geri dönüĢtürülmüĢ hammadde ile üretimde kalite kaybı yaĢanıyor mu? Ne 

gibi sorunlar yaĢanabiliyor?  

Kalitede %90‟a yakın bir verim sağlayabiliyoruz. Ama görselde bir kayıp yaĢanıyor. 

Koyu renk malzemeler için pek bir sorun olmasa da, açık renk malzemelerde bazı 

görsel sorunlar oluĢabiliyor. Örnek olarak açık renk malzemelerde siyah çizgiler gibi 

sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu iĢlemler sırasında koku oluĢma ihtimali de olabiliyor. 

Ayrıca, geri dönüĢtürme sırasında bazı renkler (koyu kırmızı gibi renkler) siyah 

plastiklerin içine atılabiliyor. Fakat bu uygulama, çok az adette, bir renk mevcut 

olduğunda yapılmaktadır.  Örnek olarak; kırmızı çizgili pipet alımımız olmuĢtu. 

Hatalı üretimleri sonucu kırıldıklarından dolayı bu malzemelerin geri dönüĢümünü 

yaptık. Bu malzeme içerdiği kırmızı ve beyaz renkleri karıĢınca kırmızı olmakta ve 

bu malzemeyi kırmızı malzeme olarak satabiliyoruz.  

Süt ĢiĢeleri  PE‟den üretilir. Bu malzemelerden geri dönüĢenler beyaz renkte 

olmamaktadır. Bunun nedeni, ürünün üzerine yapılan baskılardır. Bu baskılar 

malzemeye renk vererek kırık bir beyaz haline getiriyor.  

Geri dönüĢümde beyaz renk elde etmek pek mümkün değildir. Örnek olarak, bir 

firma bizden 10 ton kırmızı malzeme istemiĢ olması durumunda ve elimizde 6-7 ton 

kırmızı varsa 3-4 ton beyaz malzeme ile karıĢtırıp kırmızı malzeme elde edilip talep 

edene bu Ģekilde satmaktayız. Aynı zamanda, ürünlere renk vermek için Master 5 

kullanmaktayız. Bu Ģekilde farklı renkler verilebiliniyor. 

PMMA (akrilik) gibi malzemeler de geri dönüĢtürülebilir ancak burada uygulanan ısı 

daha yüksektir ve ikinci ısıl iĢlemden sonra malzeme dayanımı yüksek oranda 

düĢmektedir. SatıĢı zordur ve sürecin, çok ciddi bir Ģekilde iĢlenmesi gerekmektedir. 

Süreçteki bir hata üretimde sorun yaratabilir. Bu yüzden de bu tip malzemeyi almak 

isteyen de çekinir.  
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ABS‟te geri dönüĢtürülme sonrasında kırılma olabiliyor.   

 YaĢanan kalite kaybını yükseltici ne gibi iĢlemler uygulanmaktadır?  

PS gibi malzemelerde kırılganlığı önleyici mevcut petro yağlar  katılmaktadır. 

Diğerlerinde ise kırılganlığı önleyici malzemeler de katılabilmektedir.   

 Firmaların geri dönüĢtürülmüĢ plastik malzemeye bakıĢ açısı ne durumda?   

Bu tip malzemelere tereddütle yaklaĢan firmalar olabiliyor. Bunun yanında bazı 

firmalar hiç denemek istemiyorlar. Ancak bunlar tamamen bilinçaltı sebeplerden 

ötürü meydana geldiğini düĢünüyorum. Bizimle çalıĢmak isteyen firmalara deneme 

yapmaları için numuneler veriyoruz.  Böylece geri dönüĢtürülmüĢ malzemeden 

ürünü üreterek denemiĢ oluyorlar. ġu an için bilincin düĢük olduğunu  düĢünüyorum.  

Ancak birincil kullanım malzemelerinden daha ucuz olduğu için kullanımı gün 

geçtikçe artmakta.  

 Geri dönüĢtürülecek atığa geri dönüĢüm öncesi bir iĢlem uygulanıyor mu? 

Seçme, yıkama ve kırma gibi fiziksel iĢlemler uygulanmaktadır.  

 Geri dönüĢtürülen malzemeye geri dönüĢüm sonrası bir iĢlem uygulanıyor 

mu?  

Firmalar bizden mmf (Melt mass flow - akıĢkanlık hızı) ve yoğunluk analizi 

isteyebiliyor. Bunun dıĢında çuvallanma iĢlemi yapılmaktadır.  

 Belediyeler sizleri denetliyor mu? 

Belediyeler geri dönüĢtürdüğümüz malzemeleri nereden aldığımızı denetliyorlar. 

Geri dönüĢüm firmaları, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisans alıyorlar. Bu lisans 

5 yıllık oluyor. Burada alım satım yapan firmaların bilgileri her ay düzenli olarak 

Bakanlığa veriliyor ve bu Ģekilde kontrolü yapılıyor.  

Çıkan atıkları, atık beyan formları doldurarak yine bakanlığa bildiriyoruz.  

 Sektördeki durum nedir? 

Bazı firmalar, üretimde çok fazla atık oluĢturuyorsa bir kırma, bir granül makinesi 

koyup üretim artığını geri kullanmaktadır. Çıkan atıklarını talep ettiğimizde , kendi 

atığımızı kendimiz kullanıyoruz Ģeklinde cevaplarla karĢılaĢıtığımız oluyor.  

Bu soruların dıĢında, görüĢme esnasında sokak toplayıcılarına da değinilmiĢtir;  



152 

Sokak toplayıcıları çöpün önemli bir kısmını toplamaktadırlar. Çöp toplayıcılar, çöp 

araçlarının toplama saatlerini bilirler ve onlardan önce dolaĢarak toplarlar. 

Toplayıcılar atıkları karıĢık toplamaktadırlar ve topladıklarını kg baĢına 35-40 kuruĢa 

satarlar. Örneğin, 1 ton atık için  370 TL kazanabiliyorlar. Asgari ücretin iki katını 

kazanabilirler . 

Bunun yanı sıra, toplayıcıların karĢılaĢtıkları en büyük sorunlar; sağlık sigortalarının 

olmaması ve hijyen  sorunudur.  
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EK F: Hür Plastik Geri DönüĢüm ve Ganül Ġmalatı San. Tic. Ltd. ġti.  Fabrika 

Fotoğrafları 
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