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A) Literatür Araştırması
1. Türkiye’de döngüsel ekonominin genel görünümü: uygula
uygulanma
derecesi, beklenen hedefler… (Metal döküm sektöründeki
sektörün
ve genel
3

olarak endüstrideki ggelişimi)
Döngüsel ekonomi modeli ile hammadde eldesi, nihai ürün üretimi ve bunların tüketimi
sonucunda atıkların oluşması zincirine dayanan tamamlanmamış
tamamlanmamış-açık
açık süreçlere dayalı
doğrusal ekonomi modelindeki doğal kaynak tüketim davranışlarının temelden değiştirilmesi
hedeflenmektedir.

Üretim

ve

tüketimdeki

doğrusal

ekonomik

yaklaşımlar

iklim

değişikliklerine
erine ve çevre kirliliğine neden olarak ekosistemler üzerinde geri dönüşü olmayan
bozulmalara yol açmaktadır [1].
Diğer bir deyişle,
işle, mevcut sistemin devamlılığı ekonomik refahın ve canlılar için yaşamsal
koşulların sürdürülebilirliği açısından yeterli değildir. 2050 yılına kadar küresel kaynak
talebinin bugünkü mevcut seviyesinin iki
ki katına ulaşması beklenmektedir. Bu doğrultuda tüm
dünya
ünya ülkeleri döngüsel ekonomiyi teşvik edecek politikalar geliştirmektedir. Japonya,
Avusturya, Almanya ve Hollanda döngüsel ekonomik faaliyetlere uyumlu stratejiler
geliştirirken, döngüsel model Çin merkezi hükümeti tarafından sürdürülebilir kalkınmaya
kalkınma
ulaşmada hayati bir strateji olarak kabul edilmiştir.
Avrupa Birliği’nde ise döngüsel ekonomik faaliyetlerin oluşturulması
oluşturulmasına
na, yürütülmesine ve
benimsenmesineözellikle
neözellikle son 10 yıldadaha fazla odaklanılmaktadır.. Ayrıca, Kuzey Avrupa
ülkeleri bu konuda çok hızlı ilerlemeler kaydetmişlerdir. Türkiye ise dünyadaki
dünya
ekonomik
sistemlerde yaşanan bu değişim ve ekolojik yaklaşımlara uygun şekilde stratejiler
geliştirmektedir.. AB ekonomisinin dönüşümü Türkiye’yi de etkileyeceği için döngüsel
ekonomi konusu ülkemiz iiçin büyük önem arz etmektedir.
Dünyanın 18. Avrupa’nın ise 7. b
büyük
üyük ekonomisi olan Türkiye, en güçlü ekonomilerin temsil
edildiği G-20
20 birliğinin aktif bir üyesidir. Kapsamlı reformlar ile birlikte uygulanan dinamik
ekonomi politikalarının sonucunda Türkiye ekonomisi son 10 yılda istikrarlı bir büyüme
göstermiştir. Bu bağlamda, ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomisi en hızlı
büyüyen ülkeler
ler arasında bulunmaktadır.
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Öte yandan, hızlı ekonomik büyüme ve beraberindeki nüfus artışı bazı sorunları meydana
getirmektedir.. Yaşamsal konforun sağlanması için artan ihtiyaçlar ve toplumsal davranışların
değişimi toplumumuzun tüketim hacmini arttırmıştır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sürdürülebilir kalkınma göstergelerinden elde edilen veriler
verilere
4

göre; ülkemizdeki
kemizdeki hammadde tüketimi son 10 yılda 2 kat (2000lerde 500 milyon ton iken
2010’da 900 milyon tonun üzerinde tüketim ölçülmüştür) artmıştır. Benzer şekilde, hane
halkı için enerji tüketimi 2054’ten (x1000 TEP, ton eşdeğer petrol) 3900’e (x1000 TEP)
yükselmiş
elmiş ve 2000li yıllarda enerjideki dışa bağımlılık %66
%66’dan
’dan 2010’da %74’e ulaşmıştır.
TÜİK verilerine göre 1995 yılında ülkemizde üretilen atık miktarı 17 milyon ton civarında iken
2014 yılında bu değer 28 milyon tona ulaşmıştır. Dünya genelinde üretilen evsel katı atıkların
yaklaşık %26’sı, Avrupa Birliği ülkelerinde ise ortalama %42’si geri dönüştürülürken
ülkemizde oluşan atıkların büyük çoğunluğu depolama yoluyla bertaraf edilmektedir.
Ülkemizdeki atık geri dönüşümü oranı (malzeme geri dönüşümü, gübre yapımı vb. dahil) ise
%13 olarak tespit edilmiştir. Ancak
Ancak, 2017 yılında yürürlüğe giren Ulusal Atık Yönetimi Eylem
Planı ile atıkların (ambalaj atıkları, diğer tehlikesiz atıklar ve yanıcı atıklar gibi) yaklaşık
%36’sının geri dönüştürülebilir atıklar olduğu görülmüştür [2].
Döngüsel ekonomi; yeşil büyüme ve sürd
sürdürülebilir
ürülebilir kalkınma gibi kavramları benimseyerek
yüksek düzeyde verimlilik elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşımda
yaklaşımda; atık ve kaynak
yönetimi merkez olarak konumlandır
konumlandırılarak
arak sorumlu üretim ve tüketim davranış kalıplarının
oluşturulması hedeflenm
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda düşük karbonlu
lu ekonomik büyümenin
sağlanmasına çalışılacaktır
çalışılacaktır. Plan; üretim ve tüketimden atık yönetimine ve ikincil hammadde
piyasasına kadar tüm döngüyü kapsayan önlemler içeren iddialı bir eylem programı
içermektedir.
Endüstriyel simbiyoz,, aalternatif
lternatif hammadde ve ikincil hammadde kullanımı gibi döngüsel
işleyiş modelleri göz önüne alındığında Türkiye’de büyük bir potansiyel olduğu tespit
edilmiştir. Nüfus artışı ve endüstriyel büyüme doğrultusunda kirliliğin önlenmesi ve atıkların
en aza indirgenmesi
genmesi sürdürülebilir kalkınma açısından ülkemizin karşılaştığı en kritik
sorunlardan biri olarak öne çıkmaktadır
çıkmaktadır. Buna karşın, döngüsel ekonomiye ilişkin geliştirilen
projelerin
rojelerin sayısı günden güne artmakta ve döngüsel ekonomi kavramı ülkemizde giderek
daha
ha fazla önem kazanmaktadır.
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Bu çerçevede, Döngüsel ekonomi ile ilgili politikalar ve mevzuatlar incelendiğinde,
Türkiye’deilk
ilk olarak 1983 yılında yürürlüğe ko
konmuş
nmuş olan 2872 sayılı Çevre
Ç
Kanunu’nun
dikkate alınması gerekmektedir. Yürürlüğe giren Çevre Kanu
Kanunu
nu ile sürdürülebilirlik ve
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevrenin korunması hedeflenmiştir. Bu kanun
5

çerçevesinde temiz teknolojilerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atık azaltma
ve geri dönüşüm faaliyetlerinin yaygınlaş
yaygınlaştırılması vurgulanmıştır.. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, yürürlüğe alınan Çevre Kanunu
Kanunu’nun
n denetlenmesini, ikincil mevzuatların
oluşturulmasını ve çevreye etkisi olan faaliyetlerin düzenlenmesini sağlayan en üst makamdır
[3, 4, 5].
Çevre mevzuatı kapsamına giren tüm kurum ve kuruluşlar, bireysel
eysel veya toplu olarak atık
arıtma
ma tesisleri veya sistemleri kurmakla yükümlüdür. Mevzuat, kurum ve kuruluşlara atık
arıtma faaliyetleri yürütme, oluşan tüm atıkların zararlı etkilerini önleme, ortadan kaldırma
ve operasyonlar sırasında çevreye verilen olası hasarları önlemek için gerekl
gerekli önlemleri alma
sorumluluğu yüklemektedir [6].
Türkiye, 1987 yılında yaptığı AB üyelik başvurusunun ardından 1990
1990’lı yıllarda Çevre
Kanunu’nun benimsenme
mesi ve yaygınlaştırılması
sı sürecini hızlandırmıştır.
hızlandırmıştır 1991 yılında
yürürlüğe giren “Katı Atıklar Yönetmel
Yönetmeliği”
iği” ile katı atık yönetimine ağırlık verilmiştir.
ver
2003
yılında ilk kez oluşturulan yönetmeliklerle atık yönetimi uygulamaları ivme kazanmış ve
entegre atık yönetimi anlayışına geçiş süreci planlanmıştır.
AB ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla 2009 yılında Çevre başlığı açılmış ve AB ile
uyumlu

çevre

kanunların

oluşturulmasına,

mevcut

kanunların

AB

normlarına

yaklaştırılmasına ağırlık verilmiştir
verilmiştir. Çevre kanunu; kaynak verimliliği, sürdürülebilir üretim,
sıfır atık ve yaşam döngüsü yaklaşımları gibi kavramlarla sürekli gelişmektedir. Döngüsel
ekonominin gelişmesinde kritik konulardan biri de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı olup, bu alandaki mevzuat ve politikalar süreci doğrudan
etkilemektedir. Bu doğrultuda ambalajl
ambalajların,
arın, atık yağların, pillerin, elektronik atıkların da dahil
olduğu 25 adet yönetmelik/tebliğ yürürlüğe konmuştur [2, 4].
Ayrıca, metal döküm sektörüne özel atık kılavuzları ve atık yönetimi için en iyi uygulamaları
özetleyen faaliyet rehberleri hazırlanmı
hazırlanmışş ve yayınlanmıştır. İlgili dokümanlar ve rehberler
çerçevesinde metal döküm endüstrisinde atık hiyerarşisine göre sırasıyla önleme, yeniden
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kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf uygulamaları derlenmiş ve bunların
faaliyet olarak benimsenmesi
nmesi teşvik edilmiştir [7].
2015 yılında AB tarafından kabul edilen Döngüsel Ekonomi Planı ile birlikte Döngüsel
Ekonomi kavramı Türkiye’de daha fazla önem kazanmıştır. Hem AB'deki kısıtlı kaynak
6

sorunlarının Türkiye için de geçerli olması hem de AB'ye ad
aday
ay ülke olması nedeniyle
Türkiye'nin paralel adımlar
adımları atması, ilgili mevzuatları uygulaması ve uyum sağlaması
gerekmektedir.
Bu doğrultuda, 02.04.2015 tarihinde Atık Yönetimi Yönetmeliği oluşturulmuş ve tüm atık
süreçleri düzenlenmiştir. Bunu takiben 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetiminin sağlanması amacıyla Sıfır Atık
Projesi geliştirilmiş ve bu projenin 2023 yılına kadar tüm ülkede uygulanması hedeflenmiştir.
Çevre ve Şehircilikk Bakanlığı Genel Müdürlüğü internet sayfasında Sıfır Atık Uygulama
Rehberi yayınlanmıştır [2].
Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, metal döküm sektörü de dâhil olmak üzere çeşitli
sektörleri kapsayan Endüstriyel Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü (EKÖK), Kirletici Salım ve
Taşıma Kaydı (KSTK) kanunlarının iç hukuka aktarılması ve uygulanması faaliyetleri, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşların gözetiminde devam etmektedir [9, 10].
Çevre ve enerji alanında
alanındaki ilgili mevzuata paralel olarak kalkınma stratejileri başta olmak
üzere diğer tüm alanlarda oluşturulan programlar ve eylem planları ile kamu kurumları
tarafından yürütülen çeşitli program ve projeler döngüsel ekonomiye geçişe yönelik
süreçlere önemli katkılar
ılar sağlamaktadır. Temel alınan genelgeler hem hammadde tedariki ve
üretim süreçleri gibi özel konuları hem de üretim sonrası aşamaları, yaşam döngülerini
dikkate alan diğer konuları içermektedir [5].
Metal döküm işletmeleri entegre ve verimli atık yöneti
yönetim
m sistemleri oluşturarak, atık
yönetimini tüm yönleriyle bir bütün olarak değerlendirmekte ve çevresel
çevresel-ekonomik yönden
sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır. Öte yandan, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması
açısından yukarıda belirtilen yasal zeminde açıklığa kavuşturulması gereken bazı alanlar
bulunmakta ve ilgili mercilerde
mercilerdeki sektörel bilgi eksikliği nedeniyle geçiş sürecinde yeterli
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destek sağlanamamaktadır. TÜDÖKSAD Türkiye Dökümcüler Derneği, sektörün taleplerini
ilgili makamlarla paylaşarak çözüm arayışlarına yönelik adımlar atmaya
maya devam etmektedir.
etmektedir
Türkiye, sera gazı emisyonları ve küresel ısınmaya karşı küresel mücadelede de yer
yerini
almaktadır. Bakanlık, küresel iklim değişikliği ile ilgili hedeflere yönelik çalışmalar için 2011
20117

2023 arasında uygulanacak
acak olan Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı’nı tanıtmıştır.
Bu nedenle Bakanlıklar ve ilgili makamlar
makamlar; yönetmeliklerde yer alan tesislerde yürütülen
belirli faaliyetlerin oluşturduğu sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve
doğrulanmasınaa yönelik olarak Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik ve Ozon
Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılması Hakkında Yönetmelik düzenlemelerini yürürlüğe
koymuştur. Ancak, bu düzenlemeler gaz emisyonları için yalnızca istatistik verilerinin
oluşturulmasına
şturulmasına odaklanmaktadır, emisyonları azaltmak için fiili önleyici tedbirleri
içermemektedir.
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik’in EK
EK-1
1 genelgesinde sayılan faaliyetleri
yürüten işletmeler önceki yıla ilişkin sera gazı salınım veriler
verilerini
ini yıllık olarak (ilgili yılın 30 Nisan
tarihine kadar) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmek zorundadır. Gönüllü programların
yürütülmemesine karşın
karşın,giderek daha fazla sayıda firma Karbon
arbon Saydamlık Projesi’ne (CDP)
raporlar sunmakta ve İklimle Bağla
Bağlantılı
ntılı Finansal Beyan Görev Gücü (TCFD tavsiyelerini
uygulamaktadır.
Türkiye, birçok ikili anlaşmanın yanı sıra birçok çok taraflı sözleşme ve anlaşmaya imza atmış
olup, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ve Kyoto Protokolü
gibi
bi çevrenin korunmasına ilişkin uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokollere taraftır. Türk
hukukuna göre, usulüne uygun olarak onaylanmış uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler,
1982 Anayasası'nın 90. maddesi uyarınca kanun hükmündedir [6, 8].
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2. Metal Döküm
öküm Sektöründe Döngüsel Ekonominin Yaygınlaştırılması
Noktasında Ulusal Kaynaklar ve Stratejiler
Türkiye'de döngüsel ekonomi ile ilgili temel politikalar ve düzenlemeler bu bölümde iki ana
8

başlık altında özetlenmektedir. Bu başlıklar metal döküm sanayi ile birlikte endüstrinin tüm
dallarını kapsamaktadır.

Hammadde Tedarik ve Üretim Süreçleri Odaklı Politikalar ve Mevzuatlar
1.1. Daha Temiz Üretim ve Temiz Teknoloji
Teknolojiler
Türkiye’de özellikle son 10 yılda üretim süreçlerinde verimlilik ve döngüselliğe vurgu yapıldığı
görülmektedir. Bu kapsamda temiz üretim uygulamaları ve temiz teknolojilerin kullanımı
teşvik edilmektedir.
Atık Yönetimi, Su Kirliliğinin Kontrolü ve Endüstriyel Hava Kirliliğinin Kontrolü ile ilgili
düzenlemeler ile kirliliğin kaynağında önlenmesi, kaynak tüketimini
tüketiminin ve atık oluşumunun en
aza indirgenmesini sağlayan üretim teknolojilerinin kullanılması ve mevcut en iyi tekniklerin
kullanılması teşvik edilmektedir [5].
Devam eden Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Mevzuatı uyum projesi kapsamında tüm
sektörlere yönelik olarak; mevcut en iyi teknikleri ve temiz üretim teknolojilerini
değerlendirme
irme ve uygulama yükümlülüğü oluşturan genelgeler hazırlanmaktadır. Bu
doğrultuda, sanayi işletmelerinin daha temiz üretim planları yapması, hedefler koyması ve
planları uygulaması ve raporlaması gerekmektedir.
Metal üretimi ve işlenmesi ile ilgili tebliğl
tebliğlerin
erin hazırlanması “EKÖK Metal” projesi kapsamında
Karabük Üniversitesi tarafındna yürütülmektedir [9].
Temiz üretim ve kaynak verimliliği alanında bölgesel ve ulusal düzeyde kamu kurumları
tarafından birçok proje ve program gerçekleştirilmiştir. Bu kavraml
kavramlar
ar Ulusal Kalkınma
Kalkı
Planları
başta olmak üzere birçok plan ve stratejide yer almaktadır. Daha temiz üretim ve kaynak
verimliliği faaliyetleri Bölgesel Kalkınma Ajan
Ajansları tarafından da desteklenmektedir [2].
Halihazırdaki 11. Ulusal Kalkınma Planı çerçevesin
çerçevesinde,
de, Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından
temiz üretim uygulamaları desteklenmeye devam edilmekte olup, Yeşil Organize Sanayi
Bölgeleri (OSB'ler) ve diğer OSB'lerde başta yeşil üretim alanında olmak üzere temiz üretim
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yatırımlarının desteklenmesine yöneli
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca, bu kalkınma
planı kapsamında sağlanan desteklerin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’nde devam
edeceği belirtilmiştir.
Bu alanda inovasyon ve girişimciliğin öneminden hareketle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve
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Türkiye
ye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından UNIDO ile iş birliği
içinde girişimciler ve KOBİ’ler için “Global Cleantech Innovation Program – GCIP” programı
uygulanmıştır. 2013-2018
2018 yılları arasında uygulanan programın amacı, temiz tekno
teknolojiler
alanında faaliyet gösteren işletmelerin kapasitelerinin arttırılması ve desteklenmesi olarak
belirlenmiştir [14].
Metal döküm işletmeleri, doğal kaynakların kullanımı
kullanımını
nı azaltarak daha temiz ve sürdürülebilir
üretime ulaşılması açısından döngüsel ekonomi modelinde çok önemli bir role sahiptir ve
tüm sektörlere örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda verilebilecek ilk örnekler;demir
örnekler
döküm
parça üretimi sırasında çelik hurdaların kullanılmasını, besleyici ve yolluklarınparçanın
katılaşması sonrasında ayırılarak ergitme sistemine geri döndürülmesini, demir
demi dışı döküm
alanında alüminyum hurdalardan elde edilen ikincil ingotların kullanılmasını içermektedir.
Bunlara ek olarak,işleme
,işleme süreçlerinde ortaya çıkan metal talaşları da ergitme sistemlerine
si
geri döndürülerek
ürülerek üretim süre
süreçlerine kazandırılmaktadır.. Elde edilen bu faydaların
sürekliliğini ve yaygınlaşmasını sağlamak için işletmeler tarafından hurda kullanım oranları
düzenli olarak izlenmekte ve her yıl daha yüksek seviyelerde kullanıl
kullanılması
ması hedeflenmektedir.
Ayrıca,, metal dökümhaneleri yıllık çevresel performans hedeflerinde hammadde ve sarf
malzeme tüketim miktarlarını takip etmekte ve birim üretim başına tüketim miktarlarını
değerlendirmektedir. Silis kumu, ferro alaşımlar, çelik hurda, amin gazı, boya, su, yağ ve bor
yağı gibi girdilerdeki hedeflerde tutarsızlık olması durumunda süreçler incelenmekte ve
gerekli faaliyetler ve tedbirler ivedilikle uygulanmaktadır.
1.2. Endüstriyel Simbiyoz ve Atık Yönetimi
Hammadde tedariği ve üretim aş
aşamalarında
amalarında döngüselliği sağlamaya yönelik başlıca
uygulamalar; geri kazanım, geri dönüşüm ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları ile atıkların
sahada veya tesis dışında değerlendirilmesi ve en aza indirilmesidir. Bu tür uygulamaların
çerçevesi Atık Yönetimi Yönetmeliği ile çizilmiştir. Buna göre atıkların toplanması, taşınması,
geri kazanımı ve/veya bertarafı
bertarafında, Bakanlık ve/veya İll müdürlüğünden gerekli izin ve/veya
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çevre ruhsatını almış tesisler, üreticiler/yetkili kuruluşlar, yetkili/ lisanslı taşıyıcılar
izinleri/lisansları kapsamında atıkları taşımakla yükümlüdür.
Bu yükümlülükler atık bertarafı için geri kazanım / geri dönüşüm ve endüstriyel simbiyoz
uygulamalarına bazı sınırlamalar getirirken, döngüselliği desteklemek için sağlanan bazı
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kolaylıklar ve esneklikler
sneklikler de vardır:
Yerinde geri dönüşüm
dönüşüm:Firmalar, atıklarına kendi üretim sahalarında geri dönüşüm süreci
uygulamaları halinde lisans yükümlülüğünden muaf tutulabilirler. Bunun için ilgili Bakanlık ile
iletişime geçmeleri ve uygunluk onayı almaları gerekmektedir. Firmalar ayrıca Bakanlık
onayına uygun olarak geri d
dönüştürülmüş
önüştürülmüş malzeme satışı yapabilmektedir.
Yan ürün uygulamaları
uygulamaları:Yan
Yan ürünler, bir üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak üretilen,
sürekli kullanımı talep edilen, başka bir proseste doğrudan (veya fiziksel işlemden geçirilerek)
kullanılabilen ve yönetmelikte
netmelikte atık durumu sona ermiş malzemeler olarak tanımlanmaktadır.
Firmalar, atıklarıyla ilgili yönetmelikte belirtilen şartları ve bu tanımı kapsayan prosedürleri
yerine getirerek yan ürün onayı için Bakanlığa başvurabilirler. Bu noktadan sonra yan ürü
ürün
olarak kabul edilen atıklar, atık değil ürün olarak değerlendirilmekte ve yasal
yükümlülüklerden muaf tutulmaktadır. Bu doğrultuda girdi olarak farklı işletmelere
satılabilirler.
Metal döküm endüstrisindeki en iyi uygulamalardan biri
biri;; otomotiv ve yan sanayilerinden
san
gelen galvanizli hurdaları tercih eden
edenmetal dökümhanelerinde
de ergitme işlemi sırasında açığa
çıkan çinko oksidin geri dönüştürülmesi ve başta boya ve kozmetik olmak üzere çeşitli
sektörlere tedarik edilmesidir
edilmesidir.
Alternatifhammadde
fhammadde uygulamaları
uygulamaları:Atıktan
ıktan Türetilmiş Yakıt, Ek Yakıt ve Alternatif
Hammadde Yönetmeliği'ne göre alternatif hammaddeler, bir tesisin faaliyeti sonucunda
oluşan ve mineral özellikleri nedeniyle hammaddelere katkı maddesi olarak kullanılabilen
atıklardır. Çimento, beton, kireç, tuğla, kiremit, seramik, demir çelik sektörlerinde faaliyet
gösteren firmalar diğer tesislerden uygun atıkları alıp alternatif hammadde olarak
kullanabilirler. Bunun için atığı kullanacak firmanın yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,
prosedürleri yerine
ine getirmesi ve onay alması gerekmektedir.
Metal döküm sektöründe alternatif hammadde uygulamalarına bir örnek; arıtma
ünitelerinde oluşan fan tozlarının, tamamlama ünitelerinde ortaya çıkan demirce zengin
atıkların, cüruf atıklarının ve kullanılmış döküm
dökümhane
hane kumlarının başta çimento üretimi olmak
üzere çeşitli sektörlerde proje bazlı olarak değerlendirilmesidir.
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Türkiye Atık Mevzuatında Atık Durumunun Sona Ermesi (End
(End-of
of-Waste) Kriteri ve
İkincil Hammadde Kavramı.
Kavramı.Çevre
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gözetiminde ve Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası'nın (EBRD) desteğiyle, Atık Durumunun Sona Ermesi (EoW) kriterlerinin
belirlenmesi ve AB uyum süreci kapsamında ikincil hammadde kavramının yaygınlaştırılması
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için bir proje yürütülmüştür.
Amaç, Türkiye şartlarına uygun şşekilde
ekilde ve bir yol haritasına sadık kalınarak, atık durumunun
sona ermesi kriterlerini ayrı ayrı geliştirmek için genel bir metodoloji ve kılavuzlar geliştirmek
olarak belirlenmiştir. 2019 yılında ilk fazının tamamlanmasının ardından AB destekli yeni bir
proje
oje ile sürece devam edilmesi planlanmaktadır.
Proje kapanış çalıştayında TÜDÖKSAD Türkiye Dökümcüler Derneği proje çıktıları hakkında
açıklama yaparak; projede metal döküm sanayi ile ilgili sadece hurda metallerin
incelendiğini, buna ek kullanılmış döküm
dökümkumu
kumu başta olmak üzere üretim süreçlerine ait diğer
atıklar için yapılabilecek mevzuat düzenlemelerinin hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine
hem de döngüsel ekonomi modeline önemli katkı sağlayacağını belirtmiştir. Konuyla ilgili şu
anda bu çerçevede girişimler
rişimler devam etmekte ve diğer mercilere de iletilmektedir.
Endüstriyel simbiyoz kavramı Türkiye'de son on yılda gelişmiş ve kamu kurumları tarafından da
benimsenmiştir. Özellikle İskenderun'daki Endüstriyel Simbiyoz Projesi, Kalkınma Ajansları
tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projelerle devam etmektedir. Ayrıca çeşitli
OSB'lerde endüstriyel simbiyoz potansiyelinin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik
çalışmalar yürütülmektedir
mektedir.
11. Ulusal Kalkınma Planında Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından eendüstriyel simbiyoz
desteğinin devam edeceği belirtilirken, tesislerde entegre atık yönetimi desteklenerek
atıklardan elde edilen ikincil ürünler için ek standart ve yönetmelikler oluşturulacağı
belirtilmektedir.
2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesind
Belgesinde;
e; Yeşil OSB'ler Projesi ile de endüstriyel simbiyozun
teşvik edilmeye devam edileceği belirtilmekted
belirtilmektedir.
ir. Aynı zamanda ekonomik değer temsil eden
atıklar için bir izleme sistemi geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da
Türkiye'de Endüstriyel
düstriyel Simbiyoz Yol Haritası Geliştirme Projesi'ni yürütmektedir [5].
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1.3. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
Temiz üretimin önemli bir ayağı olan enerji verimliliği, Türkiye'de uzun yıllardır Enerji
Verimliliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda, sanayi
kuruluşları, enerji verimli yatırımlar için hibe desteği alabilmektedir. Yenilenebilir Enerji
12

Kaynaklarının Kullanımına Dair Kanun ile sabit fiyat garantisi, lisanssız üretim gibi mali teşv
teşvikler
ile KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti gibi genel yatırım teşvik uygulamaları 2005 yılından
itibaren devam etmektedir. Ayrıca, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garantisi sertifika sistemi (YEK
(YEKG) şirketlerin satın aldığı elektriğin yenilenebilir kay
kaynaklardan
naklardan üretildiğini belgelemek için
tasarlanmış olup 1 Haziran 2021'de yasalaşmıştır [5, 11].
Metal döküm işletmelerinin üretim süreçlerindeki elektrik tüketimi büyük ölçüde ergitme
işleminden kaynaklanmaktadır ve Türkiye'deki dökümhanelerin çoğu ergitm
ergitme işlemlerinde
indüksiyon fırınlarını tercih etmektedir. Tesislerde gerçekleştirilen büyük veya küçük ölçekli
enerji verimliliği ve tasarruf projeleri toplam elektrik tüketimini önemli ölçüde etkilemektedir.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemine sahip dökümha
dökümhane
ne sayısı günden güne artmakta ve elektrik
tüketiminde önemli azalmalar sağlamak için verimlilik projeleri gerçekleştirilmektedir. Enerji
izleme sistemleri ile de enerji tüketimi sürekli izlenmekte ve gerektiğinde müdahale
edilmektedir.
Son dönemde sağlanan
n teşvikler ile KOBİ ölçekli metal döküm işletmeleri; enerji kaynaklarını
verimli kullanmak, doğru ve optimum enerji kullanımı konusunda farkındalık yaratmak, enerji
ve ekonomide dışa bağımlılığımızı azaltmak, maliyetleri optimize etmek, karbon ayak izini
azaltmak ve ekolojik dengenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çatı üstü Güneş
Enerjisi sistemleri yatırımlarını hayata geçirmektedir.
Ayrıca, metal döküm işletmeleri
işletmeleri, artan enerji talebi ve değişen enerji dengeleri doğrultusunda
yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarda, özellikle Rüzgar Enerjisi yatırımlarında,
yerli üretim zorunluluğundan doğan döküm talebini karşılamakta ve üretime katkı
sağlamaktadır. Bu çerçevede ülke ekonomisine sağladıkları katkı da her geçen gün
artmaktadır.
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Üretim
m Sonrası Süreçlere veya Tüm Yaşam Döngüsüne Odaklanan Politikalar ve
Mevzuatlar
2.1. 2.1. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS)
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Atık Yönetimi Yönetmeliği, üretim süreçlerine getirdiği yükümlülük ve ilkelerin yanı sıra üretim
sonrası aşamaları da dikkate almaktadır. Yönetmelik, ürünlerin tasarım aşamasında
dayanıklılık, yeniden kullanılabilirlik ve geri dönüştürülebilirliğe odaklanarak çevre dostu
yöntemlere uygun olarak tasarlanması ve pazarlanması ilkelerini vurgulamaktadır.
Ayrıca yönetmelik belirli ür
ürün grupları için Genişletilmiş
şletilmiş Üretici Sorumluluğu (GÜS)
(GÜS kavramını
getirmiştir. Bu ürün grupları elektrikli ve elektronik cihazlar, ambalajlar, araçlar (otomotiv),
piller ve akümülatörlerdir. Buna göre söz konusu ürünleri üretenlerin sorumluluğu kullanım
sonrasını
onrasını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Üreticiler; tasarım, üretim ve satış
aşamalarında alacakları önlemlerle ürünlerin onarım, yeniden kullanım, sökme ve geri
dönüşüm gibi süreçlerle verimli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.
GÜS kapsamındakii ürünler ve atıklar için ilgili süreçleri ve sınırlamaları tanımlayan
yönetmelikler; Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kullanımının
Sınırlandırılması Hakkında Yönetmelik, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ömrünü
Tamamlamış Araçların (ÖTA) Kontrolü Hakkında Yönetmelik,, Atık Pil ve Akümülatörlerin
Kontrolü Yönetmeliği, Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'dir. Örneğin ÖTA yönetmeliği yeniden
kullanım-kurtarma
kurtarma ve yeniden kullanım oranlarının sırasıyla %85 ve %80 olmasını şart
koşmaktadır. Yeni tasarlanan araçlar için ilgili kriterler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
belirlenmektedir.
GÜS kapsamında belirtilmese de bazı özel atık grupları için üreticilere ve atık üreticilerine
çeşitli sorumluluklar düşmektedir. Bu soruml
sorumluluklar,
uluklar, atıkların toplanması ve geri kazanılması
ile kaynağında azaltılması ile ilgilidir. Bunlar atık mineral yağlar, bitkisel yağlar ve ömrünü
tamamlamış lastiklerdir ((ÖTL).
L). Özellikle, Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (ÖTL)
(
Kontrolü
Yönetmeliği, GÜS'e benzer
er sorumluluklar getirmektedir. Buna göre lastik üreticileri, ürünlerini
uzun ömürlü olacak şekilde tasarlamak ve ÖTL'lerin
'lerin piyasadan belirli bir oranda toplanmasını
sağlamakla yükümlüdür. Böylece ÖTL'lerin
'lerin uygun bir şekilde kurtarılması amaçlanmaktadır.
a
AB
mevzuatında ÖTL ve atık yağlar da GÜS kapsamındadır, dolayısıyla gelecekte Türkiye'de de
benzer bir uygulamanın gündeme gelmesi mümkün olacaktır.
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GÜS kapsamındaki atıklar ve diğer özel atıklar için belirlenen toplama ve geri kazanım
hedeflerine ilişkin örnekler:
rnekler:
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Atık Sınıfı

Toplama / Geri Dönüşüm Hedefleri

Ambalaj atıkları (kağıt
kağıt,cam,
metal,plastik)

2020’de %60 geri dönüşüm

Atık piller ve akümülatörler

Piller: %40, %80 (pil türüne bağlı olarak),
olarak)
Akümülatörler: 90%

Atık elektrik ve elektronik
cihazlar

Cihaz türüne bağlı olarak farklı oranlarda
geri dönüşüm

Ömrünü tamamlamış araç
lastikleri

80% toplama

Ömrünü tamamlamış taşıtlar

100% toplama, 95% geri dönüşüm,
dönüşüm 85%
geri dönüşüm, yeniden kullanım (2020)

Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre tüm atıkların işlenmesi ve geri kazanımı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından lisanslı tesisler aracılığıyla yapılabilmektedir [5].
2.2. Sıfır Atık Projesi
2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır. Bu proje ile
her türlü atığın aslında bir kaynak olduğu ve atık yönetiminin bu şekilde ele alınması gerektiği
vurgulanmaktadır. Proje, özellikle Türkiye genelinde sıfı
sıfırr atık bilincinin yaygınlaştırılması, sıfır
atık bilgi sistemi, yeniden kullanılabilir ambalajlar için depozito uygulaması ve plastik poşet
şarjı

ile

tüketimin

azaltılmasına

yönelik

eğitim

ve

bilinçlendirme

faaliyetlerine

odaklanmaktadır. Şu anda hazırlıkl
hazırlıkları
arı devam eden depozito uygulamasına 2021 yılında
başlanması beklenmektedi
mektedir.
r. Projede öncelikli olarak kağıt, ahşap, plastik, cam, kompozit,
metal, elektronik, pil, bitkisel yağ atıkları ve organik atıklar hedeflen
hedeflenmektedi
mektedir. Ayrıca Sıfır Atık
Mavi Hareketi ile
le giderek daha önemli bir sorun haline gelen denizlerdeki çöp miktarının
azaltılması hedeflenmektedi
mektedir.
Sıfır Atık Yönetmeliği, Sıfır Atık Projesi'nin yasal yapısını oluşturmaktadır. Sıfır Atık Yönetim
sisteminin kurulması, uygulanması ve izlenmesi ile sıf
sıfır
ır atık belgesinin düzenlenmesine ilişkin
esasları belirlemektedir. Ayrıca yönetmelik her bir ilde, kamu kurum ve kuruluşları,
belediyeler, OSB'ler, havaalanları, iş merkezleri ve plazalar, limanlar, alışveriş merkezleri,
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sanayi tesisleri ile okullar, hast
hastaneler,
aneler, belirli bir kapasiteye sahip siteler vb. için sıfır atık
yönetim sistemini uygulamak ve gönüllü olarak sertifika almak isteyen kurumlar için de bir
rehber niteliği oluşturmaktadır.
11. Ulusal Kalkınma Planı’nda Sıfır Atık Projesinin yaygınlaştırılm
yaygınlaştırılması
ası çerçevesinde 2023 yılına
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kadar belirlenen hedefler aşağıda sıralandığı şekildedir:
 2023 yılına kadar belediyelerdeki atık geri dönüşüm oranını %13’ten %30’a çıkarmak
 Sıfır Atık Yönetimine sahip bina sayısını 400.000’e çıkarmak
 Atık geri dönüşümünde tük
tüketici farkındalığını arttırmak
Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Eylem Planı (2016
(2016-2023
2023 yılları arasında), sürdürülebilir atık
yönetim stratejilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda özellikle atık geri dönüşümü,
geri kazanımı ve atık kullanımı al
alanlarına odaklanılmıştır. 2023 yılına kadar belediye atıkları için
belirlenen hedefler şu şekildedir:
 Geri dönüşüm oranını %35’e yükseltmek (2014 yılında %6 olarak ölçülmüştür)
 Çöp depolama oranını %65’e düşürmek (2014 yılında %88,7 olarak ölçülmüştür)
 Kaynağından
nağından toplanan ambalaj atıklarını %12’ye çıkarmak (2014 yılında %5,3 olarak
ölçülmüştür)
 Biyolojik yöntemlerle geri dönüştürülen atık oranını %4’e çıkarmak (2014 yılında %0,2
olarak ölçülmüştür)
 Termal teknikler ile geri dönüştürülen atık oranını %8’e yyükseltmek
ükseltmek (2014 yılında %0,3
olarak ölçülmüştür)
Diğer hedefler arasında bireysel atık toplama ve geri kazanım oranlarının arttırılması, tehlikeli
atıkların geri kazanımımı ve bertarafı için ek yatırımların yapılması ve inşaat atığı yönetiminin
ülke genelinde
nde yaygınlaştırılması yer almaktadır [5, 12].
2.3. Ekolojik Tasarım ve Etiketlendirme
Eko-tasarım ve eko-etiket
etiket uygulamaları ağırlıklı olarak ilgili AB mevzuatına uygun olarak
yürütülmektedir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2010 yılında Enerji ile İlgili Ür
Ürünlerin Çevreye
Duyarlı Tasarımı Hakkında Yönetmelik yayınlamıştır. Bu Yönetmelik, tüketicilere enerji ile ilgili
ürünler sunmada bu ürünlerin tasarımına uyulması için zorunlu şartları ortaya koymaktadır. Bu
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sayede enerji verimliliği, çevre koruma düzeyi vvee enerji arz güvenliği sağlanmakta ve
sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. “Enerji ile ilgili ürünler” geniş bir ürün
yelpazesini kapsamaktadır.
Yönetmelik kapsamındaki tüm ürün grupları için kademeli olarak uygulama tebliğleri
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yayınlanmaktadır. Başvuru tebliğleri, ürün bazında uyulması gereken eko
eko-tasarım kriterlerini
içermektedir. Yönetmelik ve ilgili tebliğler uyarınca, kapsam dahilindeki ürünlerin piyasaya
sürülebilmesi, hizmete sunulabilmesi ve ihraç edilebilmesi için (CE) işareti alınması zzorunludur.
AB ile uyumlu uygulama tebliği yayınlanarak bu kapsama giren ürün gruplarının sayısı giderek
artmaktadır.
Eko-tasarım
tasarım kriterleri kullanım aşamasında ağırlıklı olarak enerji tüketimine odaklandığından
ve halihazırdaki enerji etiketlendirme mevzua
mevzuatı
tı ile koordineli olarak yürütüldüğünden, bu
düzenlemelerin AB'deki döngüsel ekonomi ilkelerindeki gelişmelere paralel mevzuatları
içerecek şekilde daha da gelişmesi beklenmektedir. AB Döngüsel Ekonomi eylem planı
kapsamında mevcut eko-tasarım
tasarım kriterlerini
kriterlerinin
n enerji verimliliğinin ötesine geçerek dayanıklılık,
tamir edilebilirlik, geliştirilebilirlik ve geri dönüştürülebilirlik kriterleri doğrultusunda
geliştirilmesi öngörülmüş ve bu yönde somut adımlar atılmıştır. 1 Ekim 2019 tarihinde Avrupa
Komisyonu tarafından
fından döngüsel ekonomi ile ilgili kriterlerin belirli ürünlerin eko
eko-tasarım
kriterleri arasına entegre edilmesiyle onaylanmıştır.
Türkiye'de AB uyum süreci kapsamında Ulusal Çevre Etiketi Sisteminin Oluşturulması Projesi
2018 yılında uygulanmış ve tamamla
tamamlanmıştır.
nmıştır. Proje kapsamında ilk olarak tekstil, kağıt ve
seramik sektörlerinden üç farklı ürüne çevre sınıflandırması uygulanmıştır. 2018 yılında Çevre
Etiketi Yönetmeliği çıkarılmış ve Ulusal Çevre Etiketi (Eko
(Eko-Etiket)
Etiket) sistemine geçilmiştir [5].
2.4. Devam Eden Projeler
Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında, metal döküm sanayii de dahil olmak üzere çeşitli
sektörleri kapsayan Endüstriyel Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKKÖK) ve Kirletici Salım ve Taşıma
Kayıt (KSTK) mevzuatının iç hukuka aktarılmasına yönelik projeler AB ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı gözetiminde devam etmektedir.
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Mevcut tesislerin EKÖK izin sistemine geçiş projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve çeşitli
kurumlar tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Metal üretim ve işleme endüstrileri için
Karabük Üniversitesi tarafından "EKKÖK Metal" adı altında bir alt proje yürütülmektedir.
EKÖK sistemi, hava, su ve toprak kirliliğine emisyonları ve yüksek derecede kirletici endüstriyel
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tesislerden kaynaklanan atık oluşumunu önlemek veya kaçınılamayan yer
yerlerde azaltmak için
mevcut en iyi teknikleri (BAT) ve referansı (BREF) temel almakta ve entegre bir Çevre Kirliliği
Önleme ve Kontrol Sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır [9].
KSTK sistemi, bir tesisten suya, havaya (veya mevzuatın izin verdiği şekilde topra
toprağa), atıklara ve
atık su deşarjını mevzuat kapsamındaki kirletici emisyonlarının yıllık olarak raporlanmasını
içermektedir. Her bir kirletici için belirlenen eşik değerin üzerindeki emisyon bilgilerinin tesis
bazında kamuya açıklanması planlanmaktadır [10]
[10].
Metal döküm sektörünü temsil eden TÜDÖKSAD Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, her iki
proje kapsamında düzenlenen çalıştay ve çalışmalara katılmış; önemli noktaları, değişiklik
önerilerini raporlamış ve önemli katkılarda bulunmuştur. Çalışmalar halen de
devam etmekte
olup, proje çıktılarının yakın zamanda sunulması beklenmektedir.
Son olarak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı ve iklim
değişikliği ile mücadelede büyük önem taşıyan piyasa bazlı emisyon azaltım mekanizmalarının
ülkemizde kullanılmasını amaçlayan “Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (PMR) Programı”nın
ikinci fazı 27.01.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
2014 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Dünya Bankası tarafından da
desteklenen proje kapsamında Emisyon Ticareti Sisteminin Türkiye'de uygulanması için yasal
ve kurumsal altyapı oluşturulmakta, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile istişarelerde
bulunulmaktadır. Bu bağlamda devlet kurumları ve üniversiteler tarafından Emisyon Ticaret
Sistemi ve İklim Kanunu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Paris Anlaşması'nın 6. maddesi
Türkiye'nin koşulları açısından değerlendirilmektedir [13]
Ayrıca, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve olası Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması uyg
uygulamaları
doğrultusunda, başta Ticaret Bakanlığı ve diğer İlgili Bakanlıklar
akanlıklar olmak üzere ülkemizde kritik
hazırlıklar yapılmaktadır. TÜDÖKSAD, metal döküm sektörü adına rapor ve bilgileri yetkililerle
paylaşmaya devam etmektedir.
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AB Yeşil Mutabakatı ve Gün
Güncel Gelişmeler
Avrupa Birliği'nin çevre ve sürdürülebilirlik konularında ciddi adımlar atma taahhüdü olarak
Kasım 2019'da yasalaştırdığı yeni çevre planının, Avrupa Birliği üyesi ülkeler için belirlenen
standartların yanı sıra, birlik dışı ülkelerle olan iilişkileri
lişkileri de etkilemesi beklenmektedir. Bu
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durumda AB'nin geniş ticari ilişkileri ve diplomatik bağları düşünüldüğün
düşünüldüğünde
de Yeşil Mutabakatın
önemi daha da artmaktadır.
AB Yeşil Mutabakatı kapsamında oluşturulacak yeni sistemlerden en fazla enerjinin ve doğal
kaynakların
aynakların yoğun kullanıldığı sektörlerin etkileneceği belirtilirken, yeni bir uluslararası ticaret
sisteminin

oluşturulacağı

ve

bu

sistemin

ülkemizi

de

yakından

ilgilendireceği

değerlendirilmektedir.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu ve eylem planı hazırlıkları çerçevesinde
resmi makamlar, sistemin ülkemiz için bir risk olduğu kadar sürdürülebilir kalkınmayı da
hedefleyen bir dönüşüm aracı olarak yeni fırsatlar yaratabileceğini belirtmektedir. Türkiye için
bu

fırsat

penceresini

değerle
değerlendirmek
ndirmek

üzere

detaylı

yol

haritaları

hazırladıklarını

vurgulamaktadırlar.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde İklim Değişikliği Politikası hazırlıkları
devam etmektedir. TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmuş olup, Paris Anlaşması, Sıfır
Atık ve Geri Dönüşüm çalışmalarına yönelik değerlendirmeler tüm hızıyla devam etmektedir.
Önümüzdeki günlerde Avrupa Birliği tarafından Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın
detaylarının açıklanmasının ardından sektöre özel çalışmalar başlatılacak ve Tü
Türkiye'de ulusal
bir

ETS

veya

karbon

vergilendirme

sisteminin

uygulanmasına

yönelik

çalışmalar

tamamlanacaktır.
Ülkemizde yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
denetiminde devam etmekte olup, şu anda kurulu gücümüzün yaklaşık %52'si yenilenebilir
kaynaklardan sağlanmaktadır. Yatırımların özel sektör işbirlikleri ile devam etmesi
planlanmaktadır. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi sistemi (YEK
(YEK-G)
G) 1 Haziran 2021'de
yürürlüğe girmiştir.
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Hazine ve Maliye Bakanlığ
Bakanlığıı ise girişimleri desteklemek için yeşil finansman seçenekleri,
yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar vb. alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Yeşil OSB
projesi için Dünya Bankası ile destek anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya ek olarak devam
eden girişimler,
rişimler, iklim yatırım fonlarından yararlanmayı ve ulusal iklim finansmanı kapasitesini
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geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Kalkınma Ajansları ile dijital ve yeşil dönüşüm (İkiz Dönüşüm) ile ilgili projelere hız veren Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standart
Standartları
ları Enstitüsü TSE'nin AB ile uyum sürecine odaklanarak
ortak alanlardaki e-mobilite
mobilite ve şarj alt yapısı konusunda hazırladığı yol haritalarını
paylaşmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Birliği-TOBB bünyesinde
ünyesinde kurulan Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma
Grubu kapsamında İlgili Bakanlıkların
akanlıkların yürüttüğü tüm projeler, tüm sanayi kolları temsilcileri ile
paylaşılmakta ve belirli aralıklarla değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir. Metal döküm
sektörünün konuyla ilgili tüm talep ve görüşleri TÜDÖKSAD tarafından ilgili birimlere
iletilmektedir.
Bunun yanında ülkedeki doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımının
sağlanması amacıyla farklı kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen projeler de
bulunmaktadır.
Bu konudaki en önemli örneklerden biri Avrupa İma
İmarr ve Kalkınma Bankası (ERBD) tarafından
desteklenen Sıfıra Yakın Atık - Near Zero Waste programıdır. Sıfıra Yakın Atık (NØW) Türkiye
Programı, Türkiye ekonomisinin çeşitli sektörlerinde kaynak verimliliğini, atıkları azaltmayı ve
atık kullanımını artırmaya yönelik projeleri teşvik etmek amacıyla 2015 yılında başlatılan
stratejik bir girişimdir.
Program kapsamında çimento, ambalaj, süt ürünleri, şekerleme, metal üretimi, PVC profil
imalatı, cam üretimi alanlarında ve belediyelerle projeler geliştirilerek öne
önemli kazanımlar elde
edilmiştir. Daha önce denenmemiş modellerin, tekniklerin ve teknolojilerin başarısını
kanıtlayarak döngüsel ekonomi ilkelerine geçiş hızlanmıştır. Böylece, program geliştiricilerini,
programın bir sonraki planlanan aşaması için tekstil veya inşaat gibi farklı sektörleri içerecek
şekilde ek finansman aramaya teşvik etmiştir.
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Ayrıca proje yönetim ekibi, döngüselliğin önündeki engelleri kaldırmak ve hedefledikleri
ölçeklere ulaşmak, paydaşlar arasındaki bilgi ve bilinç eksikliğini gidermek ve karmaşık yasal
düzenlemelerin atık kullanımını ve ticaretini yapmasını zorlaştırmayı önlemek amacıyla iki ek
proje daha gerçekleştirmiştir:
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İşletmeler arası pazaryeri Turkish Mateial Marketplace (TMM) platformu,TMM
platformu
platformu;
katılımcı şirketlerin yeter
yeterince
ince kullanılmayan malzemeleri değiş tokuş edebileceği özel bir ee
ticaret platformu olup; içerisinde bilgi paylaşımı etkinlikleri ve çalıştayları düzenlenmekte ve
şirketlerin atık minimizasyonu ile ilgili yatırımları belirlemelerine yardımcı olacak araştır
araştırma
hibeleri sunulmaktadır.
Atık Durumunun Sona Ermesi (EoW) kriterleri olarak adlandırılan karmaşık düzenleme
yapısı üzerine yürütülen çalışmanın tamamlanması.
tamamlanması.Atık Durumunun Sona Ermesi kriterleri,
belirli atık ürünlerin hangi durumlarda ikincil hammadde o
olarak
larak kullanılabileceğini ve atık
yerine faydalı girdiler haline getirilebileceğini belirten bir Avrupa Birliği (AB) düzenlemesidir.
Çalışma, Türkiye'de Atık Durumunun Sona Ermesi kriterlerini uygulamak için gereken yasal,
kurumsal ve faaliyet çerçevelerin
çerçevelerinee ilişkin rehberleri içermektedir. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın, önceki bölümde belirtildiği gibi
gibi, Atık Durumunun Sona Ermesi kriterlerini
uygulamada
da baz alabilmesi amacıyla pratik bir yol haritası geliştirilmiştir [5].
Ayrıca, Greenpeace ve İstanbul'
İstanbul'da
da ofisleri bulunan Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) gibi bazı
uluslararası STK'lar Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Ayrıca Mimarlar Odası, Elektrik
Mühendisleri Odası ve bazı sendikalar gibi belirli meslek grupları da çevre projelerinde faaliyet
göstermektedir [8].
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3. Metal döküm
küm sektörü ve endüstrin
endüstrinin karşılaştığı
arşılaştığı zorluklar/sorunlar
zorluklar/s
ve Döngüsel Ekonominin rolü
Yukarıda belirtilen düzenlemelere ve devam eden projelere rağmen, ülke
ülkemizdeki yasal altyapı
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metal döküm sektöründe
sektöründeki atık yönetimi uygulamaları açısından bazı boşluklar içermekte ve
bu nedenle dökümhaneler uygulamada bazı zorluklarla karşılaşmaktadır.
Genel olarak, metal döküm sektörü
sektörüyle ilgili resmi makamlar nezdindeki bilgi eksikliği nedeniyle
de, sektörün kendine has dinamikleri göz ardı edilmekte ve bu durum AB çevre mevzuatına
sektörel uyumda döngüsel ekonomi kapsamında önemli fırsatların kaybedilmesine neden
olmaktadır.
Ayrıca üretim ve kaynak verimliliğinin artırılması açısından nitelikli insan kaynağının
eksikliğinden
inden kaynaklanan zorluklar, sektörün kritik hammadde ve sarf malzemelerde dışa
bağımlılığı metal dökümhanelerini zorlayan diğer konular olarak öne çıkmaktadır.
Öncelikle, çevre mevzuatına uyumdaki zorluklarla ilgili olarak kullanılmış döküm kumlarının
bertarafında
tarafında sorunlar yaşanmakta olup, gerek TÜDÖKSAD gerekse işletmeler tarafından
yürütülen girişimlere rağmen, döküm işleminde kullanılamayacak durumdaki döküm kumları,
çoğunlukla düzenli depolama tesislerinde depolanarak geri dönüştürülmeden bertaraf
edilmektedir.
Metal döküm işletmelerinin üretim süreçlerine ait atıkların özellikle kullanılmış döküm kumu
ile ilgili mevzuat düzenlemelerinin hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hem de döngüsel
ekonomiye önemli katkı sağlayacak şekilde yapılması, döküm se
sektörünün
ktörünün sorunlarına çözüm
getirmenin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık projesine de önemli ölçüde katkı
sağlayacaktır.
Ayrıca, döküm kumu ve diğer atıkların dökümhanelerde yeniden kullanımı için ilgili makine ve
teknoloji yatırımlarının
ın teşvik edilmesi, böylece kaynak kullanımının azaltılması, çevresel
avantajların yanı sıra maliyet ve kaynak verimliliği de sağlayacaktır.
Döküm sektöründe dünyada ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde karşılaşılan en önemli
sorunlardan biri kalifiye eeleman
leman sayısının giderek azalması ve gençlerin sektöre
kazandırılamamasıdır. Bu durumun temel nedenlerinden biri yetersiz tanıtımdır. Diğer bir
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neden ise üniversitelerde yeni teknolojik trendler doğrultusunda nanomalzemeler,
kompozitler, seramikler ve yükse
yüksekk teknolojili malzemelere yönelik odak kaymasıdır.
kaymasıdır
Gençlerin eğitimine önem verilerek; dökümhane, çelikhane gibi farklı üretim süreçlerini
kavrayabilmeleri ve sürecin bir aşamasındaki parametrelerin diğerlerini nasıl etkileyeceğini
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yorumlayabilmeleri sektö
sektörümüzün
rümüzün geleceği için büyük önem taşımaktadır. Müfredatların bu
konulara göre güncellenmesi; her geçen gün adından daha fazla söz ettiren ve sektörde etkileri
gözlemlenen Döngüsel Ekonomi ve Endüstri 4.0 vizyonu doğrultusunda gençlerin yetiştirilmesi,
sürdürülebilir
ürülebilir üretim açısından kritik bir konudur.
Öte yandan, Döngüsel Ekonomi ve Endüstri 4.0 vizyonu çerçevesinde metal döküm sektöründe
mevcut iş gücünün beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesi, metal döküm sektörünün sürekliliği
ve sürdürülebilir üretim
m hedefleri doğrultusunda önem arz etmektedir.
Metal döküm sektörünün, hem Türkiye'de hem de tüm dünyada, önemli bir özelliği de döküm
alıcılarının çeşitliliğidir. Sektörün dünya pazarındaki konumunu koruması ve geliştirmesi için
üretim çeşitliliğini ve yeteneklerini
teneklerini geliştirmeye devam etmesi, üretim ve kaynak verimliliğini
daha da artırması gerekmektedir. Nitelikli insan kaynağı ile sektörde toplam kalite ve yalın
üretim anlayışını benimseyen ve uluslararası kabul görmüş üretim standartlarına uygun
kuruluşların
ların sayısının artması bu yönde büyük fayda sağlayacaktır.
Son olarak, Türk metal döküm sanayinin girdilerine bakıldığında, çoğunluğunun ithal malzeme
olduğu ve hammadde, sarf malzeme ve ekipmanları içerdiği görülmektedir. Özellikle reçine ve
diğer kimyasalların
alların dünyanın çeşitli ülkelerinden tedarik edilmesi ve hurda ihraç eden ülkelerin
bunu stratejik bir malzeme olarak değerlendirmeye başlaması sektörün tedarik zinciri üzerinde
bir tehdit oluşturacaktır.
Bu nedenle, ülkenin döngüsel ekonomi ve sürdürüleb
sürdürülebilir
ilir üretim hedefleri doğrultusunda,
bağımlılığı yüksek hammaddelerde yerli üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımların
teşvik edilmesi, Ar-Ge
Ge projelerinin yürütülmesi, kamu alımlarında stratejik yaklaşımların
benimsenmesi, geri dönüşüm sektö
sektörünün
rünün geliştirilmesi; hurda arzının artırılması, alternatif
hammadde kaynaklarının değerlendirilmesi ve benzeri faaliyetler, metal döküm sektörünün
yanı sıra tüm sektörler için rekabetçi yapının korunması açısından önemlidir.
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4. Ülkemizde Metal Döküm Sektörü
Sektörüne
ne Yönelik Döngüsel Ekonomi
Bağlantılı Politikalar ve Eylemler
Eylemler.
Ülkede uygulanan yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için oldukça önemli olan
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ara malı ithalatına bağımlılığı azaltma potansiyeline sahip yatırımları teşvik etmek için özel
olarak tasarlanmıştır. Cari işlem açığın azaltılması, en az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım
desteğinin genişletilmesi, destek unsurlarının miktarının artırılmas
artırılması,ı, kümelenme faaliyetlerinin
teşvik edilmesi ve teknoloji dönüşümünü sağlayacak yatırımların desteklenmesi sistemin temel
amaçları arasında yer almaktadır.
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan teşvik sistemi dört farklı rejimden oluşmaktadır
(Genel Yatırımlar, Bölgesel Yatırımlar, Büyük Ölçekli Yatırımlar, Stratejik Yatırımlar); ve yatırım
kararlarını hızlandırmak amacıyla 2014 yılından bu yana daha avantajlı teşvik paketleri hayata
geçirilmektedir.
Teşvikler doğrultusunda son dönemde önemli sıfırda
sıfırdan
n tesis yatırımları ve ekipman yatırımları
gerçekleştirilmiş; bu sayede metal döküm sanayi, Ar
Ar-Ge
Ge projelerine önemli kaynaklar ayırırken,
üretim ve kaynak kullanım verimliliğini artırmış ve daha katma değerli dökümlerin üretimine
ağırlık verme fırsatı bulmuştur.
uştur.
Ayrıca, işletmelerin birçoğu 2020 yılında yeni yatırım kararları almış; dünya çapındaki
OEM'lerin ileriye dönük yenilenebilir enerji ve ee-mobilite
mobilite projelerinin çözüm ortağı olmayı
başarmıştır.
Ek olarak, ülkedeki katma değerli üretimi artırma hedefi doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı ilgili
kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta
orta-yüksek
yüksek ve yüksek teknoloji
sektörlerine yoğunlaştırılması amacıyla, tek bir idari organ tarafından
n yönetilen
yönet
“Teknoloji
Odaklı Sanayi Hamlesi”” projesi devam etmektedir.
Bu değerli program
am kapsamında 2 metal döküm işletmemiz yenilenebilir enerji ve talaşlı imalat
sektörlerine yönelik sıfırdan tesis yatırımları çerçevesinde ödüle layık görülmüştür.
Metal döküm sektörü, yeni tesis yatırımlarında veya modernizasy
modernizasyon
on projelerinde Temiz Üretim
Yöntemlerini tercih ederek kaliteyi en üst düzeye çıkararak verimliliği artırmayı, çevreyi ve
doğal kaynakları korumayı ve maliyetleri düşürmeyi hedeflemektedir.
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Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin dünyadaki yansımaları, döngüsel eekonomiye
konomiye geçiş ve AB Yeşil
Mutabakatı dikkate alındığında; yapılacak yatırımların teşvikler kapsamında değerlendirilmesi
sektörün üretim potansiyeline ciddi katkı sağlamaktadır.
İkinci önemli nokta, Atık Durumun Sona Ermesi Kriterinin ve İkincil Hammadde K
Kavramının
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ulusal çevre mevzuatına uyum sürecidir. Halihazırda 11. Ulusal Kalkınma Planı kapsamında
Bölgesel Kalkınma Ajansları tarafından endüstriyel simbiyoz projelerine destek devam etmekte
olup, atıklardan elde edilen ikincil ürünler için standart ve yö
yönetmeliklerin
netmeliklerin oluşturulması
hedeflenmektedir.
Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Dünya Bankası destekli Yeşil OSB'ler
Projesi'nin pilot aşaması devam etmektedir. Proje kapsamında mevcut OSB'lerin, çıktıların
girdiye dönüştürüldüğü, kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayan ve kaynak verim
verimliliği yüksek ekoendüstriyel parklara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Buna göre kaynak verimliliği,
endüstriyel ortaklık ve yeşil altyapı analizleri yapılmakta ve şu anda her OSB için Eylem Planları
hazırlanmaktadır.
Bu projeler doğrultusunda metal döküm
dökümhanelerin
hanelerin üretim süreçlerine ait diğer atıklar ve
özellikle kullanılmış döküm kumları için yapılacak yasal düzenlemeler ve alınacak önlemler,
tüm paydaşların hem sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hem de tüm toplumun döngüsel
ekonomi vizyonuna önemli katk
katkı sağlayacaktır.
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5. Döngüsel Ekonomiye Geçiş
Geçişte Metal Döküm Sektörünün Öncelikli
Odak Noktaları
ları ve Stratejileri
Metal döküm işletmeleri esas olarak döngüsel ekonomi çerçevesinde girdilerini ve doğal
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kaynaklarını verimli bir şekilde yöneterek çevreye duyarlı dökümler üretmeyi, atıkları
kaynağında azaltmayı ve çevre kirliliğini önlemeyi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek
çevreyi korumayı amaçlamakta ve AB Çevre mevzuatının gerekliliklerini karşılamak amacıyla
yatırımlarına devam etmektedir.
Dökümhanelerin çoğu
oğu ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 kalite
yönetim sistemlerini uygulamakta olup; süreçlerine yönelik hedefler belirlemekte,
sistemlerinin verimliliğini ve performansını sürekli iyileştirmek için gerekli tüm aksiyonları
uygulamaktadır.
ır. Ayrıca etkin bir şekilde 6 Sigma projeleri, Kaizen ve 5S uygulamaları
yürütülmektedir.
Tüm üretim süreçlerinin enerji verimliliği ve tüketimi, çevresel açıdan ulusal ve uluslararası
mevzuat ve diğer gereklilikler açısından değerlendirilmektedir. Dökümh
Dökümhaneler
aneler son zamanlarda
kendi süreçlerini iyileştirmek, atıkları azaltmak, kirliliği önlemek ve alternatif çalışmalar için
giderek daha fazla kaynak ayırmaktadır.
TÜDÖKSAD, daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, metal döküm sanayisini yakından
ilgilendiren
iren çevre mevzuatlarındaki ve uygulamalardaki boşlukların giderilmesi ve uyumun
sağlanması için girişimlerine devam etmektedir.
Son dönemin en önemli yıkıcı dönüşümlerinden biri olarak kabul edilen, çeşitli endüstriyel
süreçleri bilgi ekosistemi ile gider
giderek
ek daha fazla bağlayarak, optimize ederek ve
otomatikleştirerek üretimin verimliliğini ve esnekliğini artırmak için dijitalleşme ve yapay zeka
teknolojilerine odaklanan Endüstri 4.0 ve dijitalleşme kavramı metal döküm endüstrisinin
geleceğinde çok önemli bir
ir yere sahiptir.
Avrupa Birliği, iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın oluşturduğu tehditleri ortadan
kaldırmak ve 2050'de Karbon Nötr kıta olma hedeflerine ulaşmak için ilgili ihtiyaçlar ve
gereksinimler doğrultusunda yeşil büyüme modeliyle ele aldığı çerçeveyi 2020 yılından bu
yana geliştirmeye ve genişletmeye devam etmektedir.
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TürkiyeMetal Döküm
öküm sektörü, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme uygulamaları konusunda ciddi
yönetim stratejileri geliştirmekte ve bu projeleri hayata geçirebilecek ekipler oluşturmaktadır.
Takip edecek10 yıllık
lık bir sürede Endüstri 4.0 uygulamalarına yapılacak yatırımlarla insan
ins ve
robotların görevleri paylaştığı, fiziksel güce dayalı iş gücünün en aza indirildiği hibrit sistemlere
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ve ardından “Karanlık Fabrikalara” geçişin sağlanması hedeflen
hedeflenmektedir.
Ayrıca metal dökümhaneleri, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki düzenlemele
düzenlemeler ve
ülkemizdeki ilgili Bakanlıklar tarafından hazırlanan eylem planları kapsamında kendi sera gazı
envanterlerini, karbon ayak izi ölçüm stratejilerini ve karbon muhasebe sistemlerini
geliştirmeye ve uzun vadeli şirket stratejileri oluşturmaya yönelik adı
adımlar
mlar atmaya devam
etmektedir.
Bu atılımlar yapılırken, mevcut işgücünün beceri ve yetkinliklerinin değişen dinamiklere paralel
olarak geliştirilmesi, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamlarının oluşturulması, şirket
yönetimindeki tüm çalışanlar ve ça
çalışan
lışan temsilcileri dahil tedarikçi ve taşeronların da
eğitilmesi, işbirliğine ve geri bildirimlere dayalı kurum kültürlerinin oluşturulması, metal
döküm işletmelerinin hayati hedefleridir.
Metal dökümhanelerinin Çevre ve İş Güvenliği birimleri; döngüsel ek
ekonomi,
onomi, atık yönetimi ve iş
güvenliği ile ilgili konularda hem iç hem de dış kaynakları kullanarak çalışanlarının
yetkinliklerini artıracak eğitim programları oluşturmak ve mesleki eğitim faaliyetleri
düzenlemek için büyük çaba sarf etmektedir.
Ayrıca her alanda
landa daha belirgin bir şekilde görülmeye başlayacak olan yeşil ve dijital dönüşüm
süreci göz önüne alındığında, tüm çalışanların döngüsel ekonomi vizyonunu ve temiz üretim
teknolojilerini daha etkin benimsemesi ve Covid
Covid-19
19 dönemi sonrası için organizasyon
kültürünün derinleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca dökümhanelerdeki İnsan Kaynakları
birimlerinin döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik alanlarındaki gelecek stratejileri konusunda
daha fazla bilgi sahibi olmaları ve aktif rol almaları büyük fayda sağlaya
sağlayacaktır.
caktır.
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B) Saha Çalışmaları
1. Danışılan Hedef Grup
1. Grup Firma - Görev Tanımı
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2. Grup Uzman Profili

Demisaş Döküm

İK Müdürü

Teknoloji uzmanı

Cevher Jant

İK Müdürü

Teknoloji uzmanı

Denizciler Dökümcülük

İK Müdürü

Mesleki Eğitim uzmanı

Trakya Döküm

Genel Müdür

Erkunt Sanayi

İK Müdürü

Ekstra Metal

İK Müdürü

Dirinler Döküm

İK Müdürü

Döktaş Dökümcülük

İK Müdürü

Akdaş Döküm

Firma Temsilcisi

Kırpart Otomotiv

Firma Temsilcisi

2. İK Yöneticilerinin Görüşleri
2.1. Hedef kitlenin (İK yöneticilerinin) döngüsel ekonomi hakkında
hakkındaki genel bilgi/algı düzeyi
(önemi, avantajları/dezavantajları, uygulanması)
Dökümhanelerin insan kaynakları yöneticilerinin döngüsel ekonomi modeli hakkında temel
bilgilere sahip oldukları görülürken, bazı yöneticiler şirkette uygulanan kalite yönetim
sistemleri çerçevesinde konu hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtmekte ve çoğunluk metal
dökümhanelerini üretimde çelik hurda kullanılması do
dolayısıyla
layısıyla döngüsel ekonomi modelinin
doğal bir bileşeni olarak tanımlamaktadır.
Yöneticiler, en büyük döküm alıcıları olan ana imalat sanayilerinin konuya yaklaşımının metal
dökümcülerini de etkilediğini, bu nedenle çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili pr
projelerin giderek
yoğunlaştığını belirtmektedir.
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Ancak, yöneticiler

konu hakkında daha faz
fazla
la

bilgi

sahibi

olma ihtiyaçlarını

da

vurgulamaktadırlar.
Yöneticiler; döngüsel ekonomi modeli
modelinin sektörde geri dönüşüm, atık yönetimi ve hammadde
kullanımı açısından yeni avantajlar ve yeni eko sistemler oluşturulabileceğini ifade etmektedir.
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Dökümhanelerin

kendi

hammadde

(hurda)

tedarik

zincirlerini

oluşturabilecekleri,

dökümhanede oluşan bazı yan ü
ürün
rün ve atıkların başka şekillerde değerlendirilebileceği,
böylece doğal kaynak kullanımının büyük ölçüde azaltılabileceği ve tüm endüstri dallarında
kapalı

devre

sistemlerin

oluşturulmasına

katkıda

bulunulacağı

yönünde

görüşler

bulunmaktadır. Bu oluşumları
oluşumların
n karbon ayak izi ve maliyet optimizasyonu üzerinde de olumlu
etkileri olacağını da eklemektedirler.
Buna göre, işe alım süreçlerinde sürdürülebilirlik açısından değerlendirmeler yapılmalı ve
mevcut işgücüne ilgili bilgi birikimi sağlanmalı ve branşlarında uzmanlaşmalarına destek
olunmalıdır. Yöneticilere göre, çalışanlar çevre yönetim sistemleri içerisinde belirli
uygulamaları uygulasalar da döngüselliğin tam olarak bilincinde değillerdir.
İK yöneticileri, bu kavramların özellikle mavi yakalı çalışanlara n
nasıl
asıl aktarılacağı ve etkileneceği
konusunda bu projede bir eğitim modülü oluşturulması gerektiğini ifade etmektedir.
2.2. Döngüsel ekonominin ülkemizin ekonomik kalkınmasına etkisi ve döngüsel ekonomi
ilkelerinin çalışanlar tarafından uygulanması.
Temsilcilere
lere göre; döngüsel ekonomi modeli iç
içerisinde
erisinde doğal kaynak kullanımı azalacak ve
kapalı döngü üretim sistemleri oluşacak, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 uygulamalarıyla üretim ve
kaynak verimliliği üst seviyelere çıkacak, sürdürülebilir kalkınma ve sera gazı emisyonlarının
azaltılması açısından büyük ilerlemeler kaydedilecektir.
Atık yönetimi ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları çerçevesinde mevcut organize sanayi
bölgelerinin yeniden ele alınarak eko
eko-endüstriyel
endüstriyel parklar olarak yeniden tasarlanması, atıkların
toplanması ve kullanılması ülke genelinde bir noktada yeni eko sistemler oluşturabilecek, yeni
istihdam olanakları ve yeni meslekler yaratabilecektir. Döngüsel ekonomi modeline geçiş
kapsamında resmi makamlar nezdinde d
detaylı
etaylı programlar oluşturulması,
oluşturulması çevre ve
sürdürülebilirlik açısından değer yaratacak yatırımların desteklenmesi büyük önem
taşımaktadır.
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Döngüsel ekonomi modelinin uygulanması ve üretim süreçlerinde dijitalleşme sektördeki
görev tanımlarını değiştirebileceğinden; yöneticiler, mevcut iş gücü
gücünün bu temelde
geliştirilmesi ve insan kaynakları yönetiminde yeni stratejilerin uygulanması gerektiği
vurgulanmaktadır. Öte yandan, yeni mezun düzeyinde teknik bilgi düzeyinin her geçen gün
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azaldığı görüldüğünden, ülke genelinde eğitim stratejilerinin yen
yeniden
iden gözden geçirilmesi ve
mesleki eğitimin desteklenmesi yararlı olacaktır.
Ayrıca, sektör bazında çalışanlar atıkların tesiste ayrıştırılması bilincine sahip olsalar da kağıt,
plastik ve diğer atıkların başka şekillerde nasıl kullanılabileceği konusunda bilgi sahibi
değillerdir. Döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik konuları henüz tam olarak anlaşılmasa da
sektörde büyük bir potansiyel bulunmakta ve her bireyde bir farkındalık yaratılması
gerekmektedir. İK yöneticileri, sektörün bazı noktalarda yeni fikir
fikirlere
lere uyum sağlamakta
zorlandığını, bu nedenle sektörde yenilikçiliğin ve girişimciliğin desteklenmesi gerektiğini
gözlemlemektedir.
2.3. Metal döküm
öküm ürünlerinin en önemli özellikleri
Temsilciler, metal döküm ürünlerinin en önemli özelliklerinin çevre dostu ve dayanıklı
olmalarıyla birlikte güvenliği sağlamaları olarak öne çıktığını belirtmektedir. Ayrıca dökümlerin
geri dönüştürülebilirliğinin sonsuz bir değer yarattığı belirtilmektedir.
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3. Uzmanların görüşleri
3.1. Günümüzde metal dökümhanelerin çoğunun Döngüsel Ekonomi ilkelerini (onarım,
yeniden kullanım, geri dönüşüm) uyguladığını düşünüyor musunuz?
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Hurda metal ve üretim süreçlerin
süreçlerinin bazı çıktılarının üretimde tekrardan hammadde olarak
kullanılması, mevcut ekipmanların onarılması, dökümlerin kaynak ve diğer işlemlerle yeniden
işlenerek kusurlarının giderilmesi sektörün döngüsel ekonomi modeline uyumu noktasından
önemli göstergeler olarak görülmektedir. Ancak, bunlara dayanarak sektörün tam bir
döngüsellik içinde olduğunu söylemek yanıltıcı olabilmektedi
olabilmektedir.
Kesin olarak bir döngüsellik yaratılması için şirketlerin ürettikleri ürünlerin döngüselliğini
sağlamaları gerekmektedir. Firmalar gerektiğinde ürünlerini kiralama benzeri modellerle
müşterilerine sunabilmeli, ömrünü tamamlamış ürünleri toplayabilen loj
lojistik yapıları
oluşturabilmeli, geri çağrılan ürünleri demonte etmek için hatlar kurabilmeli, ortaya çıkan
atıkların %100 geri dönüşümü mümkün değilse değerlendirmenin farklı yollarını keşfedebilmeli
ve

sürdürülebilir

zincirler

oluşturmak

amacıyla

mevcut

m
malzemelere
alzemelere

alternatifler

geliştirmelidir.
Ayrıca “Daha az kaynak-Daha
Daha az enerji tüketimi
tüketimi-Daha
Daha az atık” adımları iyi yönetilen verimlilik
programları gerektirmektedir. Yalın yönetim uygulamalarının tüm sektörde bilinçli ve tutarlı bir
şekilde uygulanması gerekmektedir.
rekmektedir.
Bu açıdan bakıldığında metal döküm sektörünün döngüsel ekonomi modelini tam anlamıyla
hayata geçirebilmesi için özellikle KOBİ'ler bazında ciddi finansal kaynaklara ihtiyaç duyduğu
görülmektedir.
Döngüsel ekonomi modeli, sürdürülebilirlik ve ççevre
evre kavramlarının İK birimleri tarafından
detaylı

olarak

anlaşılmasını

ve

benimsenmesini

gerektirmektedir.

Genel

olarak

dökümhanelerdeki tüm birimlerin birbiriyle koordineli çalışması sağlanmalıdır. Kurumsal olarak
İK birimlerine ve İK yönetim stratejiler
stratejilerine
ine sahip bazı dökümhaneler olsa da, Çevre ve İş
Güvenliği birimlerinin de mesleki eğitim faaliyetlerinde aktif rol aldığı ve hatta bu görevi tek
başına üstlendiği bilinmektedir. Metal döküm sektöründeki İK birimlerinin döngüsel ekonomi
modeli içinde yeniden
en yapılandırılması, personel işlerini bir kenara bırakıp, tamamen iş gücünü
geliştirmeye yönelik projelere odaklanması gerekmektedir.
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Kurumsallaşmanın birçok göstergesi bulunmakla birlikte dökümhanelerin çalışanlarını
eğitmeleri ve kendi alanlarında uzm
uzmanlaşmaya
anlaşmaya yöneltmeleri gerekmektedir. Kalite yönetim
sistemleri kapsamında verilen taahhütlerin yerine getirilmesi ve çalışanlara doğru bir şekilde
iletilmesi, işe alım süreçlerinin yetkinlik ve eşitlik esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu
34

şekilde verimliliğin
imliliğin artırılması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması mümkün olacaktır.
Büyük ölçekli dökümhaneler bu açıdan çok iyi performanslar sergilese de, KOBİ'lerin önemli
ilerlemeler kaydetmeleri gerekmektedir. KOBİ'lerin büyük çoğunluğu şu anda yatırımlara
odaklanmış olsalar da insan kaynağının önemi unutulmamalıdır. Sektörde yetişmiş eleman
ihtiyacı düşünüldüğünde bu yaklaşım daha da önem kazanmaktadır.
3.2. Kaynak israfı / çevre kirliliği düşünüldüğünde metal dökümhaneleri nasıl bir konuma
sahip?
Döküm prosesleri
osesleri bir bütün olarak ele alındığında; bentonit, kömür tozu, kum ve reçine,
besleyicilerde

kullanılan kum

ve

reçine, fırın astarlarında kullanılan refrakterler,

maçahanelerde kullanılan kimyasallar gibi girdiler aslında dökümhanelerin hammadde
tüketiminde
nde çok da mütevazı olmadığını göstermektedir. Hurda metal ve geri dönüştürülmüş
malzeme kullanımı geri dönüşümün tüm sistemde sadece sınırlı bir role sahip olduğunu ortaya
koymaktadır.
ır. Tam anlamıyla bir döngüsellik için dökümhanelerin tüm bu üretim girdilerine
sentetik, sürdürülebilir alternatifler üretmesi veya geri dönüştürmesi gerekmektedir.
Ancak, enerji verimliliği ve kum geri kazanımı ile hurda metal kullanımı konularında sağlanan
ilerlemeler doğrultusunda metal dökümhanelerinin döngüsellik yol
yolculuğunun
culuğunun henüz başında
oldukları da söylenememektedir. Katı ve gaz atıkların doğaya verdiği zararlar da teknolojik
yatırımlarla kontrol altına alınabilmekte, kullanılmış döküm kumları proje bazlı da olsa çimento
sektöründe değerlendirilebilmektedir.
%100 kum geri kazanımı veya filtrasyon yatırımları gibi projeler için kaynakları yetersiz olan
KOBİ'ler bazında döngüselliği sağlamak için finansmana büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
açıdan dökümhanelerin atık ve kirlilik sorunu olduğu söylenebilmektedir. Yu
Yukarıda da
bahsedildiği gibi bunların çözümleri olsa da yatırım maliyetleri KOBİ'lerin bu konuyu bir yana
bırakmasına neden olmaktadır.
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Sera gazı emisyonları açısından metal döküm süreçleri henüz istenilen seviyede değildir. Çelik
veya çimento gibi sektörle
sektörlerin
rin yüksek üretim hacimleri nedeniyle emisyon oranları çok daha
yüksek olmasına rağmen metal döküm sanayinin kullandığı hammaddeler ve nakliyesi
düşünüldüğünde kat etmesi gereken önemli mesafeler olduğu görülmektedir.
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3.3.Döküm
Döküm sektörünün hala doğrusal (ge
(geleneksel)
leneksel) ekonomi felsefesinde hareket ettiğini
söyleyebilir miyiz?
Döngüsel ve doğrusal ekonomi modelleri, bu iki ekonomik sistem arasında çok farklı gri alanlar
olduğu için siyah ve beyaz olarak algılanmamalıdır, mesele ibrenin hangi tarafa daha yakın
olduğuna
duğuna karar vermektir.
Bu açıdan bakıldığında, döngüsellik çerçevesinde değerlendirilebilecek unsurlar olsa da,
dökümhanelerin henüz döngüsel iş modelleri oluşturmada başarılı olduklarını söylemek zor
olacaktır. Döngüsel ekonomi “ekonomik” bir model olara
olarakk tanımlandığından adından da
anlaşılacağı gibi iş modellerinde farklı yaklaşımlara ihtiyaç bulunmaktadır.
Sektör genelinde iş modellerinde önemli bir değişiklik olmadığı için konunun hala doğrusal
tarafta olduğunu, dökümhanelerde sadece bazı geri dönüşüm süreçlerinin uygulandığını
söylemek daha doğru olacaktır.
Öte yandan otomotiv, makine, tarım ve madencilik sektörlerine döküm üretimi yapan
dökümhanelerin müşteri istekleri doğrultusunda geleneksel olmayan yöntemlere yöneldiği
görülmektedir. Bu dökümhanele
dökümhaneler,
r, yalın üretim teknikleri ile birlikte düşük işçilik yoğunluğu,
yüksek üretim verimliliği, düşük hata oranları, hızlı ürün devreye alma ve sipariş teslim süreleri
doğrultusunda çalışma prensiplerini yeniden düzenleme sürecindedir.
3.4.Düzenleyici çerçevenin
in (mevzuat, sektörel normlar, standartlar vb.) döngüsel ekonomide
inovasyon projelerinin uygulanmasını desteklediğini düşünüyor musunuz?
Döngüselliği sağlamak için atılabilecek adımlar, işletmeler için çoğu zaman ek maliyet
kalemlerine yol açmaktadır. Ger
Gerii dönüşüm sistemlerinin kurulması gibi adımların finansmanı,
özellikle KOBİ'ler için ek bir yük anlamına gelmektedir. Bazı büyük işletmelerin özel projelerle
atıklardan bazı ürünler üretmeyi başardıkları ve mevcut kapasitelerini kullanarak maliyet
avantajı sağladıkları ya da bazı lojistik avantajlara sahip oldukları görülmektedir.
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Ancak KOBİ'ler için bu maliyetleri üstlenmek çok zor olduğundan ve bu grubun dünyadaki
işletmelerin %99'unu oluşturduğu düşünülürse, döngüselliğe geçişin gerekli yasal çerçeve
oluşturulmadan
şturulmadan işletmelerin inisiyatifine bırakıldığı durumda kendiliğinden gerçekleşmesini
beklemek doğru olmayacaktır.
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Yasal çerçeve döngüsel ekonomi ile ilgili yeni projelerinin uygulanmasını önermekle birlikte,
destek ve teşvik programları hala yetersiz kkalmaktadır.
almaktadır. En iyi uygulamaların paylaşılmasına
yönelik etkinlikler çok sınırlı katılımlarla gerçekleşmekte ve amacından uzak görünmektedir.
3.5. Sizce mevcut kaynaklar yeterli mi?
Dünya çapında birçok sektörde döngüselliğin nasıl sağlanabileceği hala beli
belirsizliğini
korumaktadır. Büyük resmi görmek herkes için kolay olsa da, işin detayları çok karmaşık
görünmektedir; örneğin, inşa edilecek bir açık deniz petrol platformunun nasıl taşınabileceği,
monte edilebileceği, kurulabileceği, çalıştırılabileceği ve ar
ardından
dından %100 döngüsel bir şekilde
sökülebileceği düşünüldüğünde, çözümlerin ne kadar karmaşık olabileceği ortaya çıkmaktadır.
Dolayısıyla döngüselliğe geçiş için hem bilgi hem de finansman açısından yeterli kaynak henüz
mevcut değildir. Daha az atık yaratma
yaratmak,
k, daha az enerji ve daha az hammadde kullanmak için
gerekli “Akıllı Üretim, Akıllı İş Gücü, Akıllı Tedarik Zinciri” tanımlarının belirlenmesi
gerekmektedir. Ekipman yatırımları, insan kaynaklarının eğitimi ve tedarikçilerin gelişimi için
gerekli kaynakların
ın sağlanması gerekmektedir.
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4. Potansiyel İş Gücü – Akademik Bakış Açısı (İstanbul Teknik
Üniversitesi - İ.T.Ü.)
Döngüsel yaklaşımlar sadece eylemlerin nasıl olması gerektiğine değil, döngüsel konsept
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alışkanlıklarının sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanacağına da bağlıdır. İstanbul Teknik
Üniversitesi İTÜ - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden bir grup akademisyen,
ekonomik açıdan söz konusu yeni eylemlerin sürdürülebilirliği konusunda lisans, yüksek lisans
ve doktora öğrencileriyle (her sseviyeden
eviyeden 5 öğrenci) anketler gerçekleştirmiştir. Öncelikle, odak
grubu 2 alt gruba ayırmışlardır: potansiyel işgücü (PİG) ve halihazırda çeşitli tesislerde çalışan
işgücü (ÇİG). Böylece sorumlu akademisyenler, çalışma alışkanlıklarının ve eğitim
uygulamalarının
rının etkilerini karşılaştırabilir hale getirmişlerdir.
Yeni dünya, bilginin paylaşılması ve bilginin toplaması için daha dinamik süreçleri içermektedir.
Böylece toplumdaki her bireyin kişisel bilgisini, geçmişini ve vizyonunu artırmasına yardımcı
olmaktadır.
ır. Bu durum anketlerde de görülmektedir. Toplanan verilere göre, PİG grubunun
Döngüsel Ekonomi bilgisi, ÇİG grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak, yönetim
kademelerinden ÇİG grubundaki doktora öğrencilerinin, ekonomik trendler takibinin gerekliliği
nedeniyle en yüksek döngüsel ekonomi temel bilgisine sahip oldukları tespit edilmiştir.
Her gruptan metal dökümhanelerinde yönetici ve mühendis olarak bir ana üretim rotası
tasarlamaları istenmiştir. PİG grubu (doktora öğrencileri hariç) mühendislik faaliy
faaliyetleri ile ilgili
olarak daha çok doğrusal ekonomi üzerinde yoğunlaşmıştır. Öte yandan yöneticilik
pozisyonlarında çalışan olarak; doktoralar, üretim süreci tasarımına dayalı geri dönüşüm süreci
oluşturmaya daha fazla eğilim göstermiştir. Dolayısıyla firma
firmaları
ları çevresel açılardan daha çok
fiyat odaklı düşündükleri görülmektedir. Şaşırtıcı bir şekilde, grubun tamamı, geri dönüşüm
dönüşümonarım adımlarının yeniden değerlendirme bölümünün alt konuları olması gerektiğini ve
yeniden değerlendirme ana başlığına yapılacak bu eklemelerin geri dönüşüm veya onarım
prosedürlerini tekrar oluşturmaktan daha m
mantıklı
antıklı olacağını düşünmektedir.
düşünmektedi Bu nedenle,
prosedürlerin daha ayrıntılı ve vaka bazlı olması isteniyorsa, bir yeniden değerlendirme süreci
tasarlamak akla ilk gelen veya ö
önerilen bir durum olmamaktadır.
Sonuç olarak, yeniden düşünmeye dayalı CE uygulamaları, ilke temelli fikirlerin yenilenmesine
daha fazla alan yaratmak için yeniden evrim ana noktası etrafında düşünülmelidir. Ancak, PİG
grubu süreçler için bir ana başlangıç noktası belirleyememiş olup; ÇİG grubunun aksine (fiyatlar
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ve süreçler bazında) bir ilk adım için ortak bir fikir bulunmadığına işaret etmektedir. Böylece
rutin günlük işlerde hareket etmenin çalışanları gerçekçi düşünmeye ittiği ortaya çıkmaktadır.
Kişisel
el farkındalık kampanyaları sayesinde her grup günlük yaşamlarında mümkün olduğunca
çevreci hareket etmektedir. Ancak ÇİG, çalışma alanlarında katı çevre kurallarına bağlıdır. PİG
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grubu, çalışma alanı durumunda daha cesur davranışlar göstermiştir ve ortak eko-etik
konularda kendi kendine karar verme eğilimi, ÇİG grubuna göre daha yüksektir.
Literatür taramalarında nesnelerin interneti, endüstri 4.0/5.0 uygulamalarına göre atık takibi
ile döngüsel ekonomi uygulamalarına bağlı olmasına karşılık PİG ve ÇİG, me
metal dökümhaneleri
için ağırlıklı olarak metal hurda geri dönüşüm ilkelerini döngüsel ekonomi faaliyetlerinde
değerlendirmektedir. Bu bağlamda, döngüsel ekonomi uygulamalarının çok yüksek düzeyde
algılanabilmesini sağlamaktadır. Örneğin, alüminyum en çok ge
geri
ri dönüştürülen malzemedir.
Ancak alüminyum hurda – metal sirkülasyonu dışında alüminyum dökümhanelerinin %100
döngüsel ekonomi uygulamadığı bilinmektedir.
bilinmektedir.Bu
Bu da döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm
açısından anlaşılmazlığı beraberinde getirmektedir.
getirmektedir.Ayrıca PİG grubunun, döngüsel ekonominin
yüksek düzeyde uygulandığını ön gördüğü tespit edilmiştir. Ancak ÇİG grubu, döngüsel
ekonomi yerine sadece “metal geri dönüşümü” üzerine odaklanmıştır. Esas olarak, PİG grubu,
metal dökümhaneleri için döngüsel ekonomi faaliyet
faaliyetlerini
lerini zaten geliştirildiğini hem
beklemekte hem de düşünmekte ve ÇİG grubu, döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm
prosedürlerini ayrı ayrı ele almaktadır. Öte yandan, Türkiye'nin çevre sorunlarına ilişkin
yönetmelikleri/direktifleri/genelgeleri çoğunlukla PİG grubu aracılığıyla, nadiren de ÇİG grubu
tarafından bilinmektedir. Bu durum, ÇİG grubu firmaların, firmanın kurulduğu bölgelerin,
süreçlerin sınırlamalarına daha fazla maruz kaldığı şeklinde yorumlanmaktadır.
İK yöneticilerinin meslekleri, becerileri ve eğ
eğilimlerinin
ilimlerinin hem PİG hem de ÇİG gruplarına göre
belirli oranda düzenlemeleri, yenilikleri, kuralları ve teknolojileri kapsaması beklenmektedir.
İK departmanlarının çevresel tasarım ilkelerine yabancı olduğu tahmin edilmektedir, çünkü
sürecin bu kısmını süreçlere
eçlere katılan mühendisler yönetmektedir. Ekonomik konuların İK
bazında en düşük odaklanılan konu olması beklenmektedir. Ancak ÇİG grubu, ekonominin, tüm
tasarım konseptlerini bir araya getiren ve genel bir şema çizen bir temel kavram oluşturacağını
ön görmektedirler.
mektedirler. Metal dökümhanelerinin fazla enerji/malzeme tüketme sebebi, her iki grup
tarafından da zayıf proses tasarımı ve zayıf döküm uygulamaları olarak belirlenmiştir. İşçi öz
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farkındalığı genellikle ihmal edilmektedir. Ayrıca cüruf ve baca gazları iç
için bir döngüsel
yaklaşım oluşturmaya çalışmaktadırlar.
Kısaca PİG grubu, ÇİG grubuna göre daha çevre dostu düşünürler olarak görülmektedir. Ancak
buradaki gerçek durum, firmalar ve potansiyel çalışanlar arasında bilgi paylaşım
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platformlarının eksikliği ola
olarak
rak tanımlanmaktadır. Ayrıca çevrimiçi eğitim, sürdürülebilir bir iş
gücü sağlamak için bir çözüm olarak görülmemektedir. Ayrıca dökümhaneler çoğunlukla baca
gazı, cüruf açısından eko sorunlu bulunmuştur. Öz farkındalık, ÇİG grubu için önde gelen
faktördür.. Ayrıca İK uygulamalarına daha az ilgi duyulduğu görülmüştür. Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği bölümü öğrencilerinin çoğu süreç, malzeme ve enerjiye odaklanmıştır.
4.1. Akademinin konuyla ilgili tahminleri, karşılaştırmaları ve izlenimleri
Potansiyel iş gücü grubu, döngüsel yaklaşımın yalnızca metal hurda kullanımları ile sağlandığını
ve firmaların sadece genel çevre düzenlemelerini uyguladığını düşünmektedir. Ayrıca, daha az
teknoloji takibi nedeniyle metal dökümhanelerinin bir parçası olma
olmaya daha az eğilim
göstermektedirler. Ancak, ÇİG grubu, firmaların teknoloji trendlerini takip ettiklerini ancak
ekonomik modeller açısından durumun farklı olduğunu düşünmektedir. Ayrıca ülke, bölge veya
firmalar bazında çevre mühendislerinin danışmanlığınd
danışmanlığındaa yönetmelikler oluşturulabilmektedir.
Düzenlemeler; çevre dostu eylemler için yeni bir yol haritası geliştirmede çok önemlidir.
Firmalar ve firma dışı potansiyeller arasında daha az deneyim paylaşımından kaynaklanan
sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca PİG grub
grubu,
u, yeni teknolojik, ekonomik, çalışma hayatı
trendlerine göre dinamik eğitimlerin oluşturulmasını beklemektedir. Sürecin ve atıkların
izlenmesi için nesnelerin interneti (Internet
(Internet-of-Things)
Things) teknolojilerine odaklanılmalıdır.
ÇİG grubu, çalışma alanlarının dinamik rutinleri içindedir. Böylece metal hurda kullanımının
döngüsel ekonomi için geçerli olmadığını gözlemlemişlerdir. Bu yaklaşım, çevresel temelli
değil, ekonomik konulara göre geliştirilmiştir. Bu nedenle döngüsel ekonomi ve geri dönüşüm
kavramsal olarak
arak birbirinden ayrılmıştır. ÇİG grubu, çevre dostu yaklaşımların ekonomik
temellere göre tarif edilmemesi gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca döngüsel tasarımlar, farklı
departmanlardan daha fazla işbirliği ve fikir paylaşımı gerektirmektedir. Bu nedenle, döngüsel
ekonominin uygulanması işçilerin katılımına da bağlı olmaktadır. Ayrıca aynı firmadaki farklı
departmanlarda bile deneyim paylaşımının çok düşük olduğu görülmektedir. Çevre ile ilgili
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birimler, farklı departmanlardan bilgi toplamak ve departmanla
departmanların
rın özel prosedürleri bazında
yönetmelikleri uygulamak için bir üst
üst-kapsayıcı
kapsayıcı departman olarak çalışmaktadır
Deneyim paylaşımı sorunu, düşük yaygınlaştırma ve düşük kamuoyu görünürlüğünden
kaynaklanmaktadır ve paylaşım platformları, eğitimler, vaka çalışma
çalışmaları,
ları, dijital hikayeler vb.
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oluşturarak çözülmesi mümkündür. Ayrıca metal dökümhanelerinde çalışma hayatının tüm
katılımcıları çevrimiçi ve uygulamalı eğitimlere daha fazla eğilim göstermiştir. Eğitimlerin;
anlaşılmayan noktalara, yaratıcı düşünmeye ve Dön
Döngüsel
güsel Ekonomi rutinlerinin öz farkındalığına
yardımcı olmak için çok etkili olacağı düşünülmektedir.
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5. İK Yöneticilerine ve Uzmanlara göre Bilgi Sahibi Olunması Gereken
En Önemli Konular
Bilinmesi gereken en önemli ve önemli konular için insan kaynakları yyöneticileri
öneticileri ve uzmanların
41

görüşleri şu şekildedir:

Çok önemli
Biraz önemli

İK Yöneticilerinin görüşü
Temel çevre kavramları
kavramları,
Kanunlar ve yönetmelikler
Teknik konular
konular, İnovasyon ve
teknoloji ile ilgili konular

Uzmanların görüşü
Temel çevre kavramları,
kavramları
Kanunlar ve yönetmelikler
Teknik konular, Ekonomik ve
finansal hususlar, İnovasyon ve
teknoloji ile ilgili konular

Çok önemli değil
Hiç önemli değil

6. Döngüsel
öngüsel ekonomi kon
konularıyla bağlantılı en önemli 6 zorluk
İK yöneticileri ve Uzmanlar,
zmanlar, döngüsel ekonomi sorunlarıyla ilgili karşılaşılan altı ana zorluğu
aşağıda tanımlamaktadır:

1

2

3

4
5
6

İK Yöneticilerinin görüşü
Atıkların yeniden kullanımının ve geri
kazanımının arttırılması
Malzemelerde, proseslerde, temiz
teknolojilerde, gelişmiş tekniklerde ve
ürünlerde yenilikçi yaklaşımlar
benimsenmesi
Döngüsel tüketim modelinin teşvik
edilmesi

Ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması
Yeni ve daha fazla döngüsel iş
modellerinin teşvik edilmesi
İşgücü piyasasındaki fırsat eşitsizlikleri

Uzmanların görüşü
Döngüsel ekonomi hakkındaki
düzenlemelerin ve piyasa eğilimlerinin
öngörülmesi
Yeni ve daha fazla döngüsel iş
modellerinin teşvik edilmesi

Malzemelerde, proseslerde, temiz
teknolojilerde, gelişmiş tekniklerde ve
ürünlerde yenilikçi yaklaşımlar
benimsenmesi
Ürünlerin kullanım ömrünün uzatılması
Döngüsel tüketim modelinin teşvik
edilmesi
İşgücü piyasasındaki fırsat eşitsizlikleri
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7. İK Yöneticileri ve Uzmanları İçin En Önemli Temel Yetkinlikler
İK yöneticileri ve Uzmanlar,
zmanlar, gerekli olan temel yetkinlikleri 1'den (en
en önemli)
önemli 12'ye kadar
aşağıda sıralamaktadır:
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1

2

3
4
5

6

7

8

9

İK Yöneticilerinin görüşü
Ekip çalışması, iyi iletişim becerileri, çevresel
değer yaratmak için başkalarıyla birlikte
çalışmak
Döngüsel ekonomiye yönelik öz farkındalık
(materyallerin / kaynakların korunması)
Yaratıcılık, döngüsel ekonomi yaklaşımının
benimsenmesi
Öğrenmeyi öğrenmek, deneyimlerden
öğrenmek
Döngüsel ekonomi içerisinde malzemeleri,
kaynakları ve ürünleri korumaya yönelik
çevresel motivasyon
Herhangi bir fikri döngüsel ekonomi içerisinde
eyleme dönüştürmede kaynakları seferber
etmek
Döngüsel ekonomi yaklaşımı içerisinde fikirler
ve kavramlar arasında bağlantı kurmak
Döngüsel ekonominin zorluklarıyla yüzleşmede
ortaya çıkan fikirleri belirlemek ve
değerlendirmek
Döngüsel ekonomiye geçiş içerisinde çevreci bir
vizyon paylaşmak ve iletişimini sağlamak

10

Zorlukları üstlenmek ve riskleri kabul etmek

11

Bulut bilişim, gerçek zamanlı veri analizi (büyük
veri), internet ve mobil teknolojisi

12

Akıllı fabrika (Bilgisayarla görme, arttırılmış
gerçeklik, işbirlikçi robotik yapılar, te
teknoloji
simülasyonu ve dijital ikizler)

Uzmanların görüşü
Döngüsel ekonomi yaklaşımı içerisinde fikirler
ve kavramlar arasında bağlantı kurmak
Ekip çalışması, iyi iletişim becerileri, çevresel
değer yaratmak için başkalarıyla birlikte
çalışmak
Yaratıcılık, döngüsel ekonomi yaklaşımının
benimsenmesi
Döngüsel ekonomiye geçiş içerisinde çevreci
bir vizyon paylaşmak ve iletişimini sağlamak
Döngüsel ekonomiye yönelik öz farkındalık
(materyallerin / kaynakların korunması)
Döngüsel ekonominin zorluklarıyla
yüzleşmede ortaya çıkan fikirleri belirlemek
ve değerlendirmek
Herhangi bir fikri döngüsel ekonomi içerisinde
içerisind
eyleme dönüştürmede kaynakları seferber
etmek
Öğrenmeyi öğrenmek, deneyimlerden
öğrenmek
Döngüsel ekonomi içerisinde malzemeleri,
kaynakları ve ürünleri korumaya yönelik
çevresel motivasyon
En uygun çevre yönetimi yaklaşımını
uygulamak
Nesnelerin İnterneti (IoT) / siber-fiziksel
siber
sistemler (duyusal, M2M, akıllı makineler ve
ürünler)
Bulut bilişim, gerçek zamanlı veri analizi
(büyük veri), internet ve mobil teknolojisi
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8. İK temsilcilerinin
temsilcilerininprofesyonel profillerini güncelleme ihtiyacının
değerlendirilmesi
Uzmanlara göre, mevcut tüm tanımların gün
güncellenmesinin
cellenmesinin yanı sıra, döngüsel yaklaşım
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içerisinde ortaya çıkabilecek yeni iş tanımlarını belirlemek için ek iç özdeğerlendirmeler
yapılmalıdır. İK birimlerinde Döngüsel Ekonomi Uzmanları gibi yeni ekip üyeleri yer almaya
başlayabilir. Yeniden yapılanma süreçleri doğrultusunda sektör tecrübesi olan uzmanlara "üst
düzey eğitim, mentorluk ve koçluk yapma" görevi de verilebilir.

9. Döngüsel

İnsan

Kaynakları

yönetimi

eğitiminin

metal

dökümhanelerinde döngüselliğe geçiş üzerindeki olası etkilerinin
değerlendirilmesi
Uzmanlar, değişen roller ve yetkinlikler ile birlikte, yeni iş yöntemleri, nesil değişimi,
beklentilerin kaybolması veya değişmesi, insanlarda belirli yetkinliklerin olmaması ve döngüsel
modele geçiş doğrultusunda, metal dökümhanelerinin İK birimlerine yönelik özel bir eğitimin
kalıcı ve başarılı sonuçlara yol açacağını belirtmektedir.
Ayrıca insan kaynaklarının daha döngüsel bir yaklaşımla yönetilmesi ifadesinin net olarak
tanımlanması gerekmektedir. Bu ifadede, personelin döngüsel ekonomi modellerinden
haberdar olması ve gerekli bilgi birikimine sahip olması için yetiştirilmesi belirtiliyorsa bunun
faydalı olacağı açıktır.
İK birimlerinin dökümhanedeki tüm birimlerle iletişim kurabilmesi için teknik konularda bilgi
sahibi olması gerekmektedir.
ekmektedir. Bunun dışında eğitim planlaması yapabilmek için çevre
konularına hakim olmaları ve ilgili yönergeleri çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Fikirler ve
kavramlar arasında bağlantı kurabilmeleri ve iç içe olabilmeleri çok önemlidir. Henüz Endüstri
4.00 ve dijitalleşme üzerine yoğunlaşma noktasında olmasak da yukarıdaki konular çok önemli
bir konuma sahiptir.
Buna paralel olarak İnsan Kaynakları ve Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri yakın
çalışmalıdır. Yakın koordinasyon sayesinde iş sağlığı ve gü
güvenliği
venliği ve verimlilik açısından önemli
ilerlemeler kaydedilebilir ve çalışan bağlılığı artırılabilir. Ayrıca şirket içi süreçlerde ve işe
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alımlarda liyakat ve eşitliğin sağlanması kurum içindeki çalışma ortamının kalitesi açısından da
oldukça önemlidir.

10. Döngüsel
ngüsel ekonominin metal dökümhanelere katacağı değer ve
Sürdürülebilirliğin karlılık açısından değerlendirilmesi
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Ekonomik sürdürülebilirlik için ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin, çevre koruma
faaliyetlerinde sürdürülebilirlik için Çevre Yönetim Sistemi IISO
SO 14001'in, sosyal sürdürülebilirlik
için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 45001'in etkin bir şekilde uygulanması döngüsel
ekonomi modelinin değer katabileceği üç önemli bileşen olarak görülmektedir.
Her 3 kalite sisteminin de uygun şekilde uyg
uygulanması,
ulanması, işletmelerin ilerleme kaydetmesini
otomatik olarak sağlayacaktır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
doğrultusunda hedefler belirlemek, performansları ölçmek ve sürdürülebilirlik konusunda
raporlar hazırlamak gerekmekted
gerekmektedir.
ir. Bu raporlar firmalar hakkında çok önemli bilgiler
sağlarken, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli gibi yaklaşımlar da bu
hususları talep etmektedir.
Sürdürülebilirlik şirketler için karlı bir olgu olup; bu sayede geleceklerini görüp in
insana,
teknolojiye ve süreçlere yatırım yapabilecek ve yatırımlarının geri dönüş süresini daha sağlıklı
bir şekilde tahmin edebileceklerdir.
Ancak sürdürülebilirlik çoğu zaman ek maliyetlere neden olduğu için maalesef KOBİ'ler
tarafından benimsenememektedir
benimsenememektedir.. Bazı büyük firmaların pilot veya model projelerle sağladığı
avantajlı sonuçlara rağmen bunların sektöre yayılması kolay görünmemektedir. Projelerin
gerektirdiği Ar-Ge
Ge bütçelerinin de oluşturulabilmesi çok önemlidir.
Bunun KOBİ'ler tarafından benimsenmesi
benimsenmesinin
nin tek yolu, döngüselliğin yeni iş normu haline
gelmesidir. İş yapmanın tek yolunun döngüsellik olduğu bir dünyada, şirketler rekabet
dezavantajı olmadan maliyetleri üstlenirlerse ve ayrıca KOBİ'ler için geri dönüşüm tesisleri gibi
yatırımlar için taşeronluk
luk gibi bazı iş modelleri kurulursa, bunlar döngüselliğin yayılmasına
katkı sağlayabilecektir. Bu koşullar sağlanamadan döngüsellik, sadece büyük şirketlerin
pazarlama faaliyeti olarak kalmanın ciddi bir tehdidi altındadır.
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11. Büyük şirketlerde sürdürülebilirliği
irliği taahhüt ederken dikkate alınması
gereken etik değerler
Sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engel, iş dünyasının birinci önceliği olan karlılıktır. Bu
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nedenle maliyet yaratan her türlü sürdürülebilirlik faaliyetleri şirket yönetimleri tarafından
ertelenmekte
telenmekte veya görmezden gelinmektedir. Bir şirket için böyle bir taahhütte bulunurken en
önemli etik ilkenin sürdürülebilirliği düşünmek, kârlılıktan önce insana ve çevreye değer
vermek olması gerektiği söylenebilir.
Sürdürülebilirliğe kendini adamış büy
büyük
ük şirketler, paydaşlarının (hissedarlar-müşteriler(hissedarlar
çalışanlar-tedarikçiler-toplum)
toplum)

çıkarlarını

korumaya

ve

dengelemeye

çalışmalıdır.

Kuruluşlarının vizyon ve misyonunu açıkça tanımlamalı ve paylaşmalı ve Kalite
Kalite-Çevre-Sağlık
standartlarına bağlılıklarını b
beyan etmelidirler. Ayrıca şeffaflık-dürüstlük
dürüstlük-saygı konularında
paylaştıkları etik ilkelere her zaman bağlı kalmalıdırlar.

12. İK yöneticilerinin CHROMAFOR eğitim faaliyetlerine katılımı
katıl
Metal dökümhanelerinin insan kaynakları yöneticileri, dinamik koşullar so
sonucunda değişen iş
modellerini, döngüsel ekonomi ile birlikte çevre ve sürdürülebilirlik kavramlarını anlamak için
düzenlenecek eğitimlere katılmaya istekli olduklarını belirtmektedir.

13. İK yöneticileri tarafından tercih edilen eğitim yöntemleri ve araçları.
(teorik/pratik içerik ve eğitim metodolojisi)
İnsan kaynakları yöneticileri hem teorik hem de pratik modüller talep etmekle beraber pratiğe
daha çok ağırlık verilmesini beklemektedir. Yöneticilerin çoğu, bir dizi özel atölye çalışmasıyla
birlikte hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim metodolojisini tercih ettiklerini eklemektedir.
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