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Kişisel bakım ve kozmetik sektörü, sürekli gelişen ve trendleri sık sık değişen bir sektör 

olması ile bilinmektedir. Firmaların sektördeki son gelişmelerden haberdar olmaları amacı ile 
kullandıkları kanallar genelde birlikler ve yayınlardır. Bu amaçla firmalara “Şirketinizin üye 

olduğu birlikleri belirtiniz.” ve “Şirketinizin takip ettiği yayınları belirtiniz.” soruları 
yöneltilmiştir. Üye olunan birlikler kapsamında, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği  (İKMİB),  İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), 

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 
İhracatçı Birlikleri (İTKİB), Özel Markalı Ürünler Tedarikçileri Derneği (PLAT), Gıda Katkı 

ve Yardımcı Madde Sanayicileri Derneği (GIDAKAT), Meyve Suyu Endüstrisi Derneği 
(MEYED), İlaç İşverenler Endüstrisi Sendikası (İEİS), Kozmetik Üreticileri ve 
Araştırmacıları Derneği (KÜAD), Aerosol Sanayicileri Derneği (ASAD) ve Kozmetik ve 

Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) yanıtları alınmıştır. Şekil 1’de anketi 
yanıtlayan firmaların yanıtları istatistiki olarak sunulmuştur. İstanbul Maden ve Metaller 

İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği  
(İKMİB) bu konuda en çok başvurulan kanallardır.  
 

 
Şekil 1. Şirketinizin üye olduğu birlikleri belirtiniz. 

 
Takip edilen yayınlar kapsamında en çok tercih edilen yayın Chemist (İKMİB’in dergisi) 

olarak belirlenmiştir. Bunun haricinde Daily News, Elle, Vogue, Marie Claire, Bazaar, Elele, 
Gıda Teknolojisi, Beautyland, Aerosol Europe, LabMedya, Sanayi (İSO’nun dergisi), 
bakanlık bültenleri ve diğer uluslararası bültenler firmalar tarafından takip edilen yayınlar 

arasındadır.  
 
Birden fazla yanıtın seçilebileceği tarzdaki bir soruda, firmaların ilgili yöneticilerine 

“Aşağıdaki ürün gruplarından hangilerini üretiyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir ve yanıtlar 
Şekil 2’de sunulmuştur. Sonuçlar doğrultusunda en çok üretim yapılan ürünün %27 oranlıyla 

saç müstahzarları olduğu belirlenmiştir. Saç müstahzarlarını %24 ile güzellik/makyaj ve cilt 
bakımı müstahzarları izlemektedir.  
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Şekil 2. Aşağıdaki ürün gruplarından hangilerini üretiyorsunuz? 

 
Üretilen ürünlerin yanı sıra tüketilen ürünler için de bilgi sahibi olabilmek amacıyla, anketi 
yanıtlayan katılımcılara “Aşağıdaki ürün gruplarından hangilerini tüketiyorsunuz?” 

sorusunu yöneltilmiştir ve yanıtları Şekil 3’te sunulmuştur. Bu soruya katılımcıların %16’sı 
saç müstahzarları cevabını vermiştir. Aynı oranda katılımcı ise (%16) güzellik/makyaj ve cilt 

bakımı müstahzarları yanıtını vermiştir. Bu sayıyı %14 ile parfümler ve tuvalet suları cevabı 
takip ederken yine aynı oranda (%14) sanayide hammadde olarak kullanılan koru veren 
maddelerin karışımı cevabı alınmıştır. 
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Şekil 3. Aşağıdaki ürün gruplarından hangilerini tüketiyorsunuz? 

 

Katılımcıların çevre hakkındaki kişisel görüşleri de bu çalışma için önem arz eden bir 
değişken olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda “Kişisel olarak düşündüğünüzde, çevreyi 

korumak sizin için ne kadar önemli?” sorusu sorulmuş ve yanıtlar Şekil 4’te özetlenmiştir. 
Çok önemli, Önemli, Kararsızım, Pek de önemli değil ve Bilmiyorum seçeneklerinden çok 
önemli seçeneği %81,25 oranında seçilirken; önemli seçeneği %12,75 oranında tercih 

edilmiştir.  
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Şekil 4. Kişisel olarak düşündüğünüzde, çevreyi korumak sizin için ne kadar önemli? 

Aşağıdaki tabloda ifade edildiği üzere, 13 kişi çok önemli yanıtını verirken, 3 kişi önemli 

olarak değerlendirmiştir. 
 

Tablo 1. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru3] 

 
 
Katılımcıların çevresel konulardaki fikirlerini değerlendirmek amacıyla “Aşağıdaki listeden 

sizi endişelendiren beş adet çevresel problemi seçiniz.” sorusu yöneltilmiştir. Şekil 5’ten de 
anlaşılacağı üzere, katılımcılar için en çok endişe yaratan çevresel problem %20’lik pay ile 
doğal kaynakların tüketilmesi seçeneğidir. Bu yanıtı %17’lik pay ile su kirliliği izlemektedir. 
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Şekil 5. Aşağıdaki listeden sizi endişelendiren beş adet çevresel problemi seçiniz.  

 

Çevresel konuların hayatımızı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilediği bilinmektedir. Anket 
katılımcılarına “Bana göre çevresel konular günlük hayatımızı doğrudan etkilemektedir.” 

düşüncesine katılıp katılmadıkları sorulmuş ve yanıtlar Şekil 6’da sunulmuştur. Kesinlikle 
katılıyorum, Katılıyorum, Katılmıyorum, Kesinlikle katılmıyorum ve Bilmiyorum 
seçeneklerinden kesinlikle katılıyorum seçeneği %62,50 oranında seçilirken; katılıyorum 

seçeneği %37,50 oranında tercih edilmiştir.  
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Şekil 6. Bana göre çevresel konular günlük hayatımızı doğrudan etkilemektedir.  

Aşağıdaki tabloda ifade edildiği üzere, 10 kişi kesinlikle katılıyorum yanıtını verirken, 6 kişi 

katılıyorum yanıtını vermiştir.  
 

Tablo 2. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru5] 

 
 
Çevreye duyarlı ürünlerin üretim süreci çevre dostu olmayan ürünlere kıyasla biraz daha 

farklıdır. Daha fazla mühendislik ve yönetim gibi çabaları gerektirdiği ve diğer pazarlama 
karması bileşenlerindeki farklılıklarında ürün fiyatlarına yansıtılmak durumunda olunmasıyla 
çevre dostu ürünler diğer ürünlere kıyasla biraz daha pahalıdır. Fakat dünya genelinde yapılan 

araştırmaların çoğunda yeşil tüketicilerin, yeşil olmayan tüketicilere göre çevreci ürünlere 
daha fazla ücret ödemeye razı olduğu görülmektedir. Katılımcıların da bu konudaki 

düşünceleri önemsendiğinden “Fiyatı normal ürünlere göre biraz pahalı olsa bile çevreye 

duyarlı ürünleri almayı tercih ederim.” ifadesine katılıp katılmadıkları sorulmuş ve yanıtlar 
Şekil 7’de sunulmuştur. Kesinlikle katılıyorum, Katılıyorum, Katılmıyorum, Kesinlikle 

katılmıyorum ve Bilmiyorum seçeneklerinden katılıyorum seçeneği %62,50 oranında; 
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kesinlikle katılıyorum seçeneği %31,25 oranında; katılmıyorum seçeneği ise %6,25 oranında 

tercih edilmiştir.  
 

 

 
Şekil 7. Fiyatı normal ürünlere göre biraz pahalı olsa bile çevreye duyarlı ürünleri  

almayı tercih ederim. 

Aşağıdaki tabloda ifade edildiği üzere, 5 kişi kesinlikle katılıyorum, 10 kişi katılıyorum ve  

1 kişi katılmıyorum yanıtını vermiştir.  
 

Tablo 3. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru6] 

 
 
Katılımcılara yöneltilen “Geçtiğimiz aylarda aşağıdaki çevresel aktivitelerden hangilerini 

gerçekleştirdiniz?” sorusuna %21’lik oranla su tüketimini kontrol altına almak  ve yine 

%21’lik oranda enerji tüketimini kontrol altına almak  cevapları alınmıştır. Bu cevapları 
%20’lik pay ile atıkları geri dönüştürmek takip etmektedir. Diğer seçenekler ve yanıtlanma 

oranları Şekil 8’de sunulmuştur. 
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Şekil 8. Geçtiğimiz aylarda aşağıdaki çevresel aktivitelerden hangilerini gerçekleştirdiniz?  

 

Günümüzde çevresel konular giderek önem kazanmaktadır. Çok farklı kanallardan doğruluğu 
kanıtlanmış veya kanıtlanmamış birçok bilgi alınmaktadır. Anket katılımcılarına yöneltilen 

“Çevresel konularda ne kadar bilgilendirildiğinizi belirtiniz.” sorusuna verilen yanıtlar  
Şekil 9’da sunulmuştur. Çok iyi, İyi, Pek değil, Çok kötü ve Bilmiyorum seçeneklerinden iyi 

ve pek değil seçenekleri %50’şer oranlarda tercih edilmiştir. 
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Çevresel etiketli ürünleri satın almak

Diğer
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Şekil 9. Çevresel konularda ne kadar bilgilendirildiğinizi belirtiniz. 

Görüldüğü üzere çevresel konularda bilgilendirilme konusunda olumlu ve olumsuz düşünen 

katılımcılar arasında çok keskin bir oran karşımıza çıkmaktadır. 8 kişi iyi bilgilendirildiğini 
düşünürken geri kalan 8 kişi pek değil seçeneği ile değerlendirmiştir.  

 
Tablo 4. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru8] 

 
 

Anketi cevaplayan firma yetkililerine “Çevresel konularda hangi kanallardan bilgi 

alıyorsunuz? Aşağıdaki listeden üç adet seçiniz.” sorusu yöneltildiğinde ise %21 oranıyla 
sosyal medya/internet ve televizyon haberleri seçenekleri öne çıkmaktadır. Bu kanalları 

%17’lik payla gazete/dergi takip etmektedir. Şekil 10’da tüm seçenekler ve oranları 
sunulmuştur.  

 



 
 

15 

 
Şekil 10. Çevresel konularda hangi kanallardan bilgi alıyorsunuz?  

Aşağıdaki listeden üç adet seçiniz. 

 
Yönetmelikler, tebliğler veya diğer tüm duyuruların güvenilirliği hakkındaki kaygıların sürece 

dahil edilmesi kapsamında, katılımcılara “Çevresel konular hakkında bilgi alma aşamasında 

aşağıdaki listeden hangi üçü sizin için en güvenilir bilgi kaynaklarıdır?” sorusu 
yöneltilmiştir. Sonuçlara göre %20’lik paylarıyla üniversiteler, uluslararası organizasyonlar 

(Birleşmiş Milletler vs.) ve çevre koruma kurumları güvenilir kaynaklar olarak kabul 
edilmiştir. Bilim adamları seçeneği ise %17’lik payla ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıntılar 

Şekil 11’de sunulmuştur. 
 

21%

21%

17%

10%
0%

6%

10%

0%
15%

0%

Çevresel Konularda Bilgi Alınan Kanallar

Televizyon haberleri

Sosyal medya/internet

Gazete/dergi

Film/Belgesel

Radyo

Arkadaşlar/aile/komşu

iletişimi

Broşür/basılı materyal

Kitap

Konferans/fuar gibi

organizasyonlar

Diğer
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Şekil 11. Çevresel konular hakkında bilgi alma aşamasında aşağıdaki listeden hangi üçü sizin 

için en güvenilir bilgi kaynaklarıdır? 

 
Kişisel bakım ürünleri, her gün birebir maruz kaldığımız ürünlerdir. Bu nedenle katılımcılara 
yöneltilen “Aşağıdaki özelliklerden hangi üçünü Kişisel Bakım Ürünleri’ni satın alırken 

önemsersiniz?” sorusu ile önem verilen parametrelerin belirlenmesi ve tüketicilerin 
endişelerinin sürece dahil edilmesi hedeflenmiştir. Verilen yanıtlara göre %25’lik bir oran ile 
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sağlık açısından avantajlarına önem verdiklerini dile getirmişlerdir. İkinci parametre ise 

%21’lik payla üretim yeridir. Bunu, %17’lik pay ile fiyatı ve bilinirliği seçenekleri takip 
etmektedir. Şekil 12’de tüm seçenekler ve oranları sunulmuştur. 

 

 

 
Şekil 12. Aşağıdaki özelliklerden hangi üçünü Kişisel Bakım Ürünleri’ni satın alırken 

önemsersiniz? 

 
Küreselleşme, ürün ve hizmetlerin uluslararası dolaşımını hızla artırmaktadır. Ürünlerin 
nerede, hangi koşullarda, hangi hammaddelerle üretildiği, ambalajı, lojistiği, kullanım süreci, 

yeniden kullanımı gibi tüm süreçlerde çevresel ve sosyal etkisinin izlenmesi günümüz iş 
dünyası ve tüketicilerin odak alanına her gün biraz daha fazla girmektedir. Bunun sonucu 

olarak, ürün ve hizmetin çevresel ve sosyal ayak izi bilgisini gösteren eko etiket uygulamaları 
büyük önem kazanmaktadır. Değişen tüketici beklentileri çevresel ve sosyal etkileri daha az 
ürünlere olan talebi artırırken, bu beklentiyi karşılayan firmalara da rekabet avantajı 

sağlamaktadır. Bu kapsamda şirket yöneticilerinin fikirlerini almak adına “Eko etiket 

hakkındaki bilginizi değerlendiriniz.” ifadesi sunulmuştur ve değerlendirmeleri istenmiştir. 

Sonuçlar Şekil 13’te sunulmuştur. Çok iyi bilirim, Kararsızım ve Hiçbir fikrim yok 
seçeneklerinden kararsızım seçeneği %56,25; çok iyi bilirim seçeneği %31,25 ve hiçbir fikrim 
yok seçeneği %12,5 oranlarıyla seçilmiştir.  
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Şekil 13. Eko etiket hakkındaki bilginizi değerlendiriniz. 

Geliştirilmesi hedeflenen eko etiket yaklaşımı hakkında görüşleri sorulduğunda, 5 kişi terimi 
çok iyi bildiğini, 9 kişi kararsız olduğunu ve 2 kişi de hiçbir fikri olmadığını beyan etmiştir.  

 
Tablo 5. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru12] 

 
 

Birçok uygulamanın gönüllülük esasına dayanıyor olmasına rağmen, şirketlerin çoğu çevresel 
sürdürülebilirlik kavramını aksiyon planlarına almış durumda. Bu kapsamda katılımcılara 
yöneltilen “Size göre, çevresel problemler ile mücadele aşamasında aşağıdaki kanallardan 

hangi ikisi efektif yol olarak görülebilir?” sorusuna verdikleri yanıtlara göre en etkili 
çözümün %34’lük payla çevreyi koruyan şirketlere teşvik ödülü verilmesi olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu cevaptan sonra %22’lik oran ile çevresel kanunların geliştirilmesi ve 
%19’luk oranla kabahatli olanlara uygulanan para cezasının artırılması seçenekleri 
gelmiştir. Diğer seçenekler ve seçilme oranları Şekil 14’te verilmiştir.  
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Şekil 14. Size göre, çevresel problemler ile mücadele aşamasında aşağıdaki kanallardan hangi 

ikisi efektif yol olarak görülebilir? 

 
Sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirecek departmanların belirlenebilmesi amacıyla 

“Şirketinizde formülasyon ve ürün içeriklerine karar verip, sertifikasyonları yapan 

birim/birimler aşağıdakilerden hangisidir?” sorusu yöneltilmiştir. Anket cevaplarına 
dayanarak, öncelikli olarak AR&GE ve üretim departmanlarının formülasyon, ürün içeriği ve 

sertifikasyondan sorumlu departmanlar olduğu anlaşılmıştır. Bunun dışında, yönetim 
seviyesinde, pazarlama, ruhsatlandırma ve iş sağlığı ve güvenliği departmanlarında da karar 

verme inisiyatifi bulunduğu belirlenmiştir.  
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Şekil 15. Şirketinizde formülasyon ve ürün içeriklerine karar verip, sertifikasyonları yapan 

birim/birimler aşağıdakilerden hangisidir? 

İlgili birimlere yöneltilen “Ürün içerikleri ve formülasyonları belirleyen birim/birimler için 

aşağıdakilerden hangi ikisi tercih sebebidir?” sorusuna verilen yanıtlarda, %38’lik payla 
performans seçeneğinin en önemli sebep olduğu ortaya konmuştur. Bu seçeneği %19’luk 
paylarla içeriklerin belgelenebilmesi ve güvenlik bilgisinin ulaşılabilir olması seçenekleri 

aldı. Şekil 16’da diğer alternatiflere verilen yanıtlar sunulmuştur.  

 

 
Şekil 16. Ürün içerikleri ve formülasyonları belirleyen birim/birimler için aşağıdakile rden hangi 

ikisi tercih sebebidir? 
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Tüketiciye ulaşma aşamasında aracı görev alan etiketler, birçok kullanıcı tarafından dikkatle 

değerlendirilmektedir. Etiketlere duyulan güven, tüketicilerin ilgili ürünü satın alıp 
almayacaklarına karar vermelerini sağlar. Bu kapsamda üreticilere “Ürünlerinizin 

etiketlendirilmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisini/hangilerini kullanıyorsunuz?” sorusu 
yöneltilmiştir. %36’lık pay ile en çok kullanılan etiketin doğal/organik etiket olduğu 
anlaşılırken, üreticilerin %23’ü etiket kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Diğer seçenekler  

Şekil 17’de sunulmuştur.   
 

 

 
Şekil 17. Ürünlerinizin etiketlendirilmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisini/hangilerini 

kullanıyorsunuz? 

 
 

Başta T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü olmak üzere 
birçok bakanlık ve bünyesindeki müdürlükler, ürünlerin hammadeden bertaraf aşamasına 
kadar tüm üretim sürecinin ve fabrika içerisinde gerçekleştirilen tüm aktivitelerin belirli 

standartlara uygun olarak dökümantasyonunu istemektedir. Bu kapsamda anketi yanıtlayan 
firma temsilcilerine “Ürünlerin çevresel etkileri hakkında herhangi bir dokümantasyon 

yapıyor musunuz?”, “Şirket içinde uyguladığınız çevre ile ilgili protokolleriniz var mı?” ve 
“Şirketinizde geliştirdiğiniz ek standartlar var mı?” soruları yöneltilmiştir ve yanıtlar sırasıyla 
Şekil 18, Şekil 19 ve Şekil 20’de sunulmuştur.  

 

18%

36%18%

5%

23%

Ürünlerin Ambalajında Kullanılan Etiketler 

(kimyasal) içermez

Doğal/Organik

Çevreye duyarlı

Hipoalerjen

Etiket kullanmıyoruz
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Şekil 18. Ürünlerin çevresel etkileri hakkında herhangi bir dokümantasyon yapıyor musunuz? 

 
Tablo 6’da da görüldüğü üzere 6 firma ürünlerinin çevresel etkileri hakkında dökümantasyon 

yaparken, 10 firma bu konuda herhangi bir çalışma yürütmemektedir.  
 

 
Tablo 6. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru17] 
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Şekil 19. Şirket içinde uyguladığınız çevre ile ilgili protokolleriniz var mı?  

 
%62,5 oranla dokümantasyonun yapılmıyor olmasına rağmen verilen yanıtlara göre şirketlerin 

13 tanesi çevre ile ilgili protokolleri uygulamakta, yalnızca 3 tanesi uygulamamaktadır. 
 

 

Tablo 7. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru18] 
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Şekil 20. Şirketinizde geliştirdiğiniz ek standartlar var mı? 

 
ISO, GMP ve benzeri standart ve/veya prosedürlerin yanı sıra bazı şirketler kendi ek 
standartlarını geliştirmektedirler. Bu kapsamda iletilen soruya verilen yanıtlarda, Tablo 8’de 

ve Şekil 20’de özetlendiği üzere, 12 firmanın ek standart geliştirdiği, 4 firmanın ise 
geliştirmediği gözlemlenmiştir. 

 
Tablo 8. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru19] 

 
 

Eko etiket uygulanması için çeşitli kriterler bulunmaktadır. Projemiz sonunda da kalitatif ve 
kantitatif olarak Türkiye için geliştirilecek olan bu kriterler, üretimi halihazırda devam eden 
ürünlere uygulanacağından, reçete değişimine gidilebilir. Bu amaçla katılımcılara “Eko etiket 

uygulanması için reçete değişimine sıcak bakıyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve sonuçlar 
Şekil 21’de paylaşılmıştır.  
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Şekil 21. Eko etiket uygulanması için reçete değişimine sıcak bakıyor musunuz?  

 
Görüldüğü üzere önyargılar bu noktada ortaya çıkmakta ve 9 firma reçete değişimine sıcak 

bakmamaktadır (%56,25). Bunun dışında 7 firmanın (%43,75) evet yanıtını vererek çevre 
dostu firma olmaya gönüllü oldukları gözlemlenmiştir.  

 
Tablo 9. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru20] 

 
 
Bilindiği üzere eko etiket, firmaya ve etiket alınan ürüne itibar sağlayabileceği gibi yeni 
müşteri ve pazar fırsatları da sunmaktadır. Ayrıca ürün ve şirket için farkındalık yaratma 

fırsatı yaratmakta ve yeşil ürün kullanımını teşvik etmektedir.  Bu amaçla oluşturulan “Eko 

etiket programınızı geliştirdiğinizde aşağıdakilerden hangi üçü bu oluşumun verimini  

artırıcı yönde desteklerler?” sorusuna katılımcıların yanıtlarına göre, %23’lük pay ile 
tüketicinin eko etiket hakkında bilincinin artması yer alırken, pazarlama/iletişim verimi ve 
global akreditasyon %21‘lik paylarla eşit yoğunlukta seçilen ve ikinci öngörülen fayda olarak 

belirlenmiştir. Şekil 22’de tüm seçenekler ve seçilme oranları verilmiştir.  
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Şekil 22. Eko etiket programınızı geliştirdiğinizde aşağıdakilerden hangi üçü bu oluşumun 

verimini artırıcı yönde desteklerler? 

2%

21%

23%

14%

15%

21%

0%

4%

0%

Eko Etiket Programının Öngörülen Faydaları

Kaynaklar (personel, finansal, uzman)

Pazarlama/iletişim

Tüketicinin eko etiket hakkındaki bilinci

Pazara uyum

Standartları güçlendirmek

Örnek olay incelemeleri

Global akreditasyon

Şirket sponsorluğu

Bir şirketin çevresel sorumluluğa sahip olduğu imajını vurgulamak

amacıyla yaydığı yanlış bilginin yok edilmesi

Diğer
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Yurtdışına nihai ürün satan ya da ilgili tedarik zincirinde yer alan firmalara müşterilerinden 

çevreye duyarlı olmaları konusunda talep git gide artmaktadır. Bu amaçla katılımcılara 
“Aşağıdaki seçeneklerden hangi üçü ürünlerinize eko etiket logosu eklemek için tercih 

sebeplerindendir?” sorusu yöneltilmiş, konu hakkındaki düşünceleri tetkik edilmiştir. Kaliteli 
ürün algısını artırmak seçeneği %31’lik bir cevaplama oranı alırken, tüketicileri sosyal 
sorumluluğa teşvik etmek  ve pazara nüfuz etme oranını artırmak seçenekleri %25’lik payla 

ikinci fayda olarak cevaplanmıştır.  
 

 
Şekil 23. Aşağıdaki seçeneklerden hangi üçü ürünlerinize eko etiket logosu eklemek için tercih 

sebeplerindendir? 

2%

25%

31%

13%

25%

2%

2%

Eko Etiket Logosunun Ürün İçin Öngörülen Faydaları

Ürünleri birbirinden ayırt etmek

Pazara nüfuz etme oranını artırmak

Kaliteli ürün algısını artırmak

Alıcıların beklentilerini karşılama

Tüketicileri sosyal sorumluluğa teşvik etmek

Yeşil tedarik algısının zorunlulukları

Fiyat kalite dengesini anlatmak

STK ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların baskıları

Dava risklerini azaltma

Diğer
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Çevresel kaygıların yanı sıra müşteri kaybını önlemek ve firma imajını iyileştirmek için 

yapılması planlanan eko etiketleme yaklaşımı ticari fırsatlar da yaratmaktadır. Bu bağlamda 
katılımcılara “Pazarlama departmanınızdaki iş arkadaşlarınız eko etiket ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangileri için hemfikirdir?” sorusu yöneltilmiş ve yanıtlar Şekil 24’te 
sunulmuştur. %27’lik oranla güvenirliği artırma seçeneğini %24’lük oranla çevre için diğer 
ürünlere göre daha iyi cevabı takip etmiştir. 

 

 
 

Şekil 24. Pazarlama departmanınızdaki iş arkadaşlarınız eko etiket ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangileri için hemfikirdir? 

 
Sertifikasyonun sıkıntılı bir süreç olduğu ülkemizde, eko etiketin verilme kararı, başvuruyu 

alan yetkili kurum tarafından; ürünün ilgili kıstaslara uygunluğu doğrulandıktan, başvurunun 
değerlendirme ve doğrulama gereksinimlerine uygun olduğu onaylandıktan, ve gerekirse 

yetkili kuruma danışıldıktan sonra uygulanır. Bunlarla ilgili firmalar bilgilendirildikten sonra 
“Ürünlerinizin eko etiket almasında aşağıdakilerden hangi üçünü önemli birer engel 

olarak görüyorsunuz?” sorusu ile katılımcıların düşünceleri incelenmiş ve sonuçlar Şekil 

25’te sunulmuştur. Katılımcıların cevaplarına göre eko etiket alımında öngörülen en büyük 
zorluk %21 ile sertifikasyon almanın zorluğudur. %17’lik cevaplanma oranıyla da tedarikçi 

bilgisinin eksikliği bir diğer öngörülen önemli zorluktur. 
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Eko Etiket Kavramının Beraberinde Getirdikleri 

Çevresel kaygı ifadesi
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İş stratejisi
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Yüksek fiyat ifadesi

Performans artışının ifadesi
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Şekil 25. Ürünlerinizin eko etiket almasında aşağıdakilerden hangi üçünü önemli birer engel 

olarak görüyorsunuz? 

 
Enerji kaynaklarını üretimde etkin ve verimli kullanmayan işletmelerin günümüz rekabet 
koşullarında başarısızlığa uğraması kaçınılmazdır. Bu amaçla sorulan “Üretim prosesinizde 

enerji verimliliği ve/veya temiz üretim ile ilgili uygulamalar var mı?” sorusuna verilen 
yanıtlar Şekil 26’da sunulmuştur.  
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Eko Etiket Alımında Öngörülen Zorluklar 

Akredite ham maddeler

Tedarikçi bilgisinin eksikliği

Sertifikasyon almanın zorluğu

Tüketici farkındalığının az olması

Hangi etiketi almak gerektiğinin bilinmemesi

Bilimsel güvenilirliğin eksik olması

Ürünleri ayırt etmedeki zorluk

Kavramın önemsiz bulunması

Talebi artırıcı bir etkisi olmaması

Pazar payı için gerekli görülmemesi

Şirket içi ekspertizin eksik olması

Diğer
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Şekil 26. Üretim prosesinizde enerji verimliliği ve/veya temiz üretim ile ilgili  

uygulamalar var mı? 

 
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere katılımcıların %62,5’u enerji verimliliği veya temiz 
üretim uygulamalarını hayata geçirdiklerini, %37,5’u ise bu uygulamalar ile ilgili herhangi bir 

çalışma yapmadıklarını beyan etmiştir. 
 

Tablo 10. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru25] 

 
 
Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) veya eko etiketleme uygulamalarında beşikten 

mezara yaklaşımının kullanıldığı bilinmektedir. Bu yaklaşımda, tüketicilerin/kullanıcıların da 
davranışları ürünün yaşam sonu ve bertaraf edilmesi aşamaları için büyük önem arz 
etmektedir. Birçok şirketin tüketicilerin kullanım alışkanlıklarına dair birtakım araştırmalar 

yaptıkları bilinmektedir. Bu bilgi ışığında anket katılımcılarına “Kullanıcılarınızın tüketim 

alışkanlıklarına dair herhangi bir araştırma çalışmanız/raporunuz var mı?” sorusu 

yöneltilmiş ve yanıtlar Şekil 27’de sunulmuştur. 
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Şekil 27. Kullanıcılarınızın tüketim alışkanlıklarına dair herhangi bir araştırma 

çalışmanız/raporunuz var mı? 

 
Aşağıdaki tabloda ifade edildiği üzere, 16 katılımcı şirketten yalnızca 3 tanesi kullanıcıların 

tüketim alışkanlıklarına dair araştırmalar yapmakta ve rapor yayınlamaktadırlar. 
 

Tablo 11. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru26] 

 
 
Eko etiketler bir ürünün çevresel performansını göstermektedirler. Fakat bu terimin anlamı ile 
ilgili tüketicilerde net  olmayan fikirlerin mevcut olduğu gözlemlenmiştir. Bu amaçla sorulan 

“Kişisel fikriniz olarak eko etiket size ne ifade etmektedir?” sorusuna verilen yanıtlar ilgili 
iddiayı destekleyecek niteliktedir. Birbirine yakın oranlarda verilen yanıtlar Şekil 28’de 

bilgilerinize sunulmuştur.  
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Şekil 28. Kişisel fikriniz olarak eko etiket size ne ifade etmektedir? 

 
Tablo 12’den de anlaşılacağı üzere büyük bir bilgi karmaşası karşımıza çıkmaktadır. Ekolojik 

ürün ve servis ve doğal kaynaklar korunarak üretilen ürün seçenekleri %25’er oranla birinci 
sıraya yerleşmiş, bu fikirleri yaklaşık %19’luk oranlarla sağlıklı ürün ve güvenli ürün 

seçenekleri takip etmiştir.  
 

Tablo 12. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru27] 

 
 
Eko etiket, kıstasların yaşam döngüsü değerlendirmesi çalışmaları ile niceleyici olarak 
belirlendiği bir etiketleme sistemidir. Bu nedenle bu etiketi alan ürünlerin çevreye ve insan 

sağlığına olan zararlı etkileri çok daha azdır. Bu sistem, farkındalık yaratarak üreticileri bu 
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etikete başvurmaya teşvik eder ve böylece ürünlerin daha temiz yöntemler ile üretilmesine 

öncülük eder.  “Eko etiketli ürün portföyü sahibi olduğunuzda aşağıdaki kriterlerden hangi 

üçünde ciddi boyutta değişiklik olacağını düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilen katılımcılar, 

%29’luk pay ile çevresel kazanç ve %25’lik pay ile yenilik seçeneklerini tercih etmişlerdir. 
Diğer seçenekler ve seçilme oranları Şekil 29’da sunulmuştur. 

 

 
Şekil 29. Eko etiketli ürün portföyü sahibi olduğunuzda aşağıdaki kriterlerden hangi üçünde 

ciddi boyutta değişiklik olacağını düşünüyorsunuz? 

 
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerin son kullanım tarihi sağlık açısından riskler barındırdığı 

için dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Ürünlerin etiketlerinde bazı kısaltmalar 
bulunur ve genellikle ithal ürünlerde 3M, 6M, 12M ve benzeri ifadeler yer alır. “M” harfi, 

İngilizce Month (Ay) sözcüğünün kısaltması olarak kozmetiklerin ambalajlarının arka 
etiketinde, kapağında ya da alt kısmında yer alır. Bu kapsamda tüketici için önemli olan bu 
faktör için üreticilere yöneltilen “Marketlerden herhangi bir sebeple toplatılan veya son 

kullanma tarihi geçmiş ürünlerinizin bertaraf edilmesinde ne gibi işlemler 

uyguluyorsunuz? Ayrıntılı olarak belirtiniz.” sorusuna klasik tarzda verilen yanıtlar 

derlenmiştir. Yanıtlar; firmalarca ürün geri çağırma prosedürlerinin uygulanması, akredite 
firmalar tarafından imha edilme proseslerinin uygulanması, lisanslı tesislere gönderilip 
yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf/imha edilmesi, ürünlerin kalite kontrol sistemleri ile 

paralel biçimde uzaklaştırılmasının sağlanması ve sanayi sitesi atık toplama birimleri ile 
koordineli şekilde ilerlenmesi olarak sıralanmıştır. Ayrıca bazı şirketlerin iç piyasaya satışları 
bulunmadığından, sadece ihracat yapıldığından sipariş durumuna göre üretim planı 

oluşturulmakta ve üretilen ürünler yurt dışında düzenli satıldığından bu tip durumlarla 
karşılaşılmadığı belirtilmiştir.  

 
Tesis dışında gerçekleşen bu uygulamaların yanı sıra, tesis içindeki atıkların bertarafı için de 
bilgi almak amacıyla yöneltilen “Üretim tesisinizdeki atıkları nasıl bertaraf ediyorsunuz? 
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İkna

Diğer
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Metal, cam, plastik, kağıt ve diğer atıklar için ayrıntılı olarak belirtiniz.” sorusuna klasik 

tarzda verilen yanıtlar derlenmiştir. Çoğu firma yetkilisi tarafından beyan edildiği üzere 
atıklar kaynaklarında ayrı toplanarak lisanslı firmalara gönderilmekte/satılmakta ve 

belediyeler ve bağlı oldukları özel şirketler aracılığıyla geri dönüşüm tesislerine sevk 
edilmektedir. Ayrıca organize sanayi bölgesinde bulunan firmalar atıklarını OSB 
yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf etmektedirler.  

 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), temiz üretimi (TÜ) “üretim süreçlerine, ürün ve 

hizmetlere sürekli olarak bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisi uygulanması ile insanlar ve 
çevre üzerindeki risklerin azaltılması” olarak tanımlamaktadır. Temiz üretim, üretim süreçleri 
için; hammadde, su ve enerjinin etkin kullanımı,  toksik ve tehlikeli hammaddelerin 

kullanılmaması,  üretim prosesleri boyunca, her türlü atık/artıkların gerek miktar gerek toksik 
içerik bakımından azaltılmasını hedefler. Ürünler için; hammaddenin temininden ürünün 

bertarafına kadar tüm süreçler içinde (yaşam döngüsü boyunca) ortaya çıkan olumsuz 
etkilerin incelenmesini ve azaltılmasını esas alır. Hizmetler için ise; geliştirme ve uygulama 
aşamalarında ürünün oluşturacağı olası çevresel etkilerin göz önünde bulundurulması esasına 

dayanır. Temiz Üretim, bir şirketin operasyon birimlerinin çevresel performanslarını artırmayı 
hedeflerken, fabrika düzeni, üretim tasarımı, ürün tasarımı ve araştırma operasyonlarına 

odaklanır. Temiz Üretim’den sorumlu olan departmanlar: üretim, lojistik, pazarlama, dizayn 
ve araştırma-geliştirmedir. Ayrıca, bu departmanların mali operasyonlar ve muhasebeden 
sorumlu personelinden de yardım alır. 

 
Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektöründe Ulusal Eko Etiket Yaklaşımının Geliştirilmesi ve 

Bilgi Transfer Platformunun Kurulması projesi çerçevesinde katılımcı şirketlerin temiz üretim 
uygulamaları konularındaki yaklaşımlarının değerlendirilmesi amacıyla temiz üretim 
kapsamındaki sorular sorulmuştur. Yanıtlarda Evet, Hayır ve Bilmiyorum seçenekleri 

sunulmuş olup, anket soruları ve SPSS programı ile değerlendirilen yanıtlar aşağıda sırasıyla 
sunulmuştur.  

 
 
 

 
Şekil 30. Temiz Üretim/YDD hakkında herhangi bir bilginiz var mı? 

 

Aşağıdaki tabloda ifade edildiği üzere 16 katılımcıdan 5’i TÜ/YDD hakkında bilgi sahibi 
olduğunu, 11’i ise olmadığını belirtmiştir.  

 



 
 

35 

Tablo 13. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru29] 

 
 

 

Katılımcılara “İşletmenizde çevre yönetimi ve uygulamalarından sorumlu kişi/ kişiler 

mevcut mu?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 31’de sunulmuştur.  
 

 

Şekil 31. İşletmenizde çevre yönetimi ve uygulamalarından sorumlu kişi/ kişiler mevcut mu?  

 
Bu soruya verilen yanıtlar olumlu sayılabilecek niteliktedir. Yanıtlar ışığında 16 firmanın 
12’sinde (%75) çevre yönetimi  ve uygulamalarından sorumlu en az bir kişinin bulunduğu 

sonucuna varılmaktadır. 3 firmada bu pozisyonda birinin olmadığı, anketi yanıtlayan 1 firma 
yetkilisinin de konu ile ilgili bir bilgisi bulunmadığı anlaşılmaktadır.  
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Tablo 14. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru30] 

 

 
 

Katılımcılara “Şirketiniz çevre mevzuatında yer alan yükümlülükleri sağlıyor mu?” sorusu 

sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 32’de sunulmuştur.  
 

 

Şekil 32. Şirketiniz çevre mevzuatında yer alan yükümlülükleri sağlıyor mu? 

 

Yanıtlar ışığında 16 firmadan 13’ünün (%81,25) çevre mevzuatında yer alan yükümlülükleri 
sağladığı sonucuna varılmaktadır. Fakat diğer 3 firmada (%18,75) ilgili uygulamaların hayata 

geçirilmediği anlaşılmaktadır. 
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Tablo 15. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru31] 

 

 

Katılımcılara “Şirketinizde Çevre Yönetim Sistem Standartları, Enerji Yönetimi Sistem 

Standartları mevcut mu (ISO 14001, 16001 vb.)?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar  

Şekil 33’de sunulmuştur.  
 

 
 

Şekil 33. Şirketinizde Çevre Yönetim Sistem Standartları, Enerji Yönetimi Sistem Standartları 

mevcut mu? (ISO 14001, 16001 vb.) 

 

Yanıtlar ışığında 16 firmadan 8’inde (%50) çevre yönetim sistem standartları ve enerji 
yönetim sistem standartlarının bulunup geri kalan 8’inde (%50) bulunmadığı sonucuna 
varılmıştır. İhracatta ve ulusal alanda ISO tipi sertifikalar temel olarak görülmektedir ve 

%50’lik bu oran kesinlikle iyileştirilmelidir.  
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Tablo 16. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru32] 

 

 
 
Doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımı ve gelişimini sağlamak üzere 

yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanması 
sürecine çevre yönetimi denir. Bunu sağlamak için idari, teknik, hukuki, politik, ekonomik, 

mali, sosyal ve kültürel araçlar kullanılır. Bu kavramın şirketlerin öncelikli konuları arasında 
yer alıp almadığını tespit etmek amacıyla “Çevre Yönetimi şirketiniz için öncelikli bir konu 

mu?” sorusu sorulmuştur. Yanıtlar Şekil 34’te paylaşılmıştır.  

 
 

 

 
Şekil 34. Çevre Yönetimi şirketiniz için öncelikli bir konu mu? 
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Şirketlerin 12 tanesi, %75’lik payla, çevre yönetimini önemserken 1 tanesi, %6,25’lik payla, 

önemsemediğini bildirmektedir. Geri kalan 3 tanesi ise konu ile ilgili herhangi bir bilgisi 
olmadığını dile getirmiştir.  

 

Tablo 17. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru33] 

 

 
 

Birçok inovatif girişim, ayrı ve ciddi miktarda bütçe gerektirmektedir. Bu kapsamsa firmalara 
yöneltilen “Şirketiniz çevresel konulara yatırım yapıyor mu?” sorusuna verdikleri yanıtlar 

Şekil 35’te sunulmuştur.  
 

 

Şekil 35. Şirketiniz çevresel konulara yatırım yapıyor mu? 

 
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, firmaların %31,3’ü çevresel konulara yatırım 

yaparken, %25’i yapmamaktadır. Geri kalan %43,8’lik dilim ise konu ile ilgili herhangi bir 
bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir.   
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Tablo 18. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru34] 

 
 
Katılımcılara “Şirketinizin yerel halk gözündeki itibarı iyi midir?” sorusu sorulduğunda 
verilen yanıtlar Şekil 36’da sunulmuştur.  

 

 
Şekil 36. Şirketinizin yerel halk gözündeki itibarı iyi midir? 

Tablo 19’da da görüldüğü üzere bu soruya %100 evet cevabı alınmıştır.  
 

Tablo 19. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru35] 
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İş planı tanıtıcı bir dokümandır ve bu doküman şirketlerin planlarını ortaya koyar, bu 

planların nasıl gerçekleştirilebileceğini gösterir ve okuyucunun değerlendirme yapabilmesi 
için ihtiyaç duyduğu bilgileri içerir. Katılımcılara “Şirketiniz uzun dönem iş planına  

(2 yıldan uzun) sahip mi?” sorusu sorulmuştur ve yanıtlar Şekil 37’de sunulmuştur.  
 

 
Şekil 37. Şirketiniz uzun dönem iş planına (2 yıldan uzun) sahip mi? 

 
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, firmaların 68,8’i’ uzun dönem iş planına sahipken, 

%25’i sahip değildir. Geri kalan %6,3’lük dilim ise konu ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip 
olmadığını belirtmiştir.   

 
 

Tablo 20. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru36] 
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Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli 

geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. 
Tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham 

madde ihtiyacı azalır. Bu amaçla şirketlerden kaynaklanan atıkların geri dönüşüme tabi 
tutulup tutulmadığı sorulmuş ve yanıtlar Şekil 38’de paylaşılmıştır.  
     

 
 

Şekil 38. Şirketinizden kaynaklanan atıklar geri dönüşüme tabi tutuluyor mu? 

 
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, firmaların %68,8’i’ geri dönüşüm aktivitelerini 

desteklerken, %18,8’i desteklememektedir. Geri kalan %12,5’lik dilim ise konu ile ilgili 
herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir.   
 

 
Tablo 21. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru37] 
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Temiz Üretim/Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi analizlerinin efektif olarak uygulanabilmesi 

için proses bazlı verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla katılımcılara “Her bir 

proses/birim prosesten kaynaklanan atık ve emisyonların miktarı tespit ediliyor mu?” 

sorusu sorulmuş ve yanıtlar Şekil 39’da sunulmuştur.  
 

 
Şekil 39. Her bir proses/birim prosesten kaynaklanan atık ve emisyonların  

miktarı tespit ediliyor mu? 

 
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, firmaların %31,3’ü atık ve emisyon miktarlarını 

tespit ederken, %43,8’i tespit etmemekte olduğunu dile getirmiştir. Geri kalan %25’lik dilim 
ise konu ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir.  Sonuçların ışığında, ne 

yazık ki, kişisel bakım ve kozmetik sektörünün yarısından fazlasının Temiz Üretim/Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi analizini yapmayı sağlayacak veri tabanına sahip olmadığı yorumu 
yapılabilir. 

 
Tablo 22. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru38] 

 

 



 
 

44 

Daha önceki sorularda geri dönüşüm veya atık yönetimi konusundaki tutumları sorgulanan 

şirketlere bu kez de “Tesis dışı geri dönüşüm merkezlerinden destek alıyor musunuz?” 
sorusu yöneltilmiş ve sonuçlar Şekil 40’ta paylaşılmıştır.  

 

 
Şekil 40. Tesis dışı geri dönüşüm merkezlerinden destek alıyor musunuz?  

 
Tablo 23’de de ifade edildiği üzere, firmaların %56,3’ü tesis dışı geri dönüşüm 
merkezlerinden destek alırken, %25’i almamakta olduğunu dile getirmiştir. Geri kalan 

%18,8’lik dilim ise konu ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir.   
 

 
Tablo 23. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru39] 
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Daha önce de değinildiği üzere geri dönüşüm/geri kazanım atıkların tamamının veya içindeki 

kullanılabilir maddelerin geri kazanımı yada tekrar kullanılmasıdır. Bu proses hammadde ve 
doğal kaynak korunumunu destekleyici nitelikte olduğundan çok önemlidir. Bu amaçla 

sorulan “Atıklarınız içinde geri dönüştürülecek maddeleri tespit ediyor musunuz?” sorusuna 
verilen yanıtlar  Şekil 41’de paylaşılmıştır. 
 

 
 

Şekil 41. Atıklarınız içinde geri dönüştürülecek maddeleri tespit ediyor musunuz?  

 

Tablo 24’de de görüldüğü üzere 16 firmadan 10 tanesi (%62,5) atıklarının içindeki geri 
dönüştürülecek maddeleri tespit ederken, 4 tanesi (%25) etmemektedir. Ayrıca 2 tanesi 

(%12,5) de konu ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir.   
 

Tablo 24. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru40] 
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T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan, 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca atık suların kirlilik yüklerine göre sınıflandırılması 
gerekmektedir. Firmalara bu konu ile ilgili sorulan sorunun yanıtları Şekil 42’de sunulmuştur. 

Sonuçlar, ilgili yönetmeliğin efektif olarak uygulanmadığı yönündedir. 

 

 

Şekil 42. Atık sularınızı kirlilik durumuna göre sınıflandırıyor musunuz?  

 

Tablo 25’te sunulduğu üzere firmaların yarısından fazlası (%56,3) atık sularını kirlilik 

durumuna göre sınıflandırmadığını açıklamıştır. %37,50’lik dilim yönetmeliğe uyduğunu 
bildirirken, geri kalan %6,25’lik dilim ise konu ile ilgili bilgisinin olmadığını belirtmiştir.  

 
Tablo 25. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru41] 
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Şirket içi çalışan eğitimi ve çalışanların her proses hakkında bilgi sahibi olmaları da 

şirketlerin itibarı için olumlu bir konudur. Katılımcılara yöneltilen “Çalışanlarınızı, hangi 

proseslerden atık ve emisyon kaynaklandığına dair bilgilendiriyor musunuz?” sorusuna 

verilen yanıtlar Şekil 43’te sunulmuştur. 
 

 
Şekil 43. Çalışanlarınızı, hangi proseslerden atık ve emisyon kaynaklandığına dair 

bilgilendiriyor musunuz? 

 

Tablo 26’da paylaşıldığı üzere, katılımcıların %50’si ilgili eğitimleri çalışanlara sağladıklarını 

belirtirken, %25’i sağlamadığını ve geri kalan %25’i de konu ile ilgili bilgisi olmadığını 
belirtmiştir.  

 
Tablo 26. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru42] 

 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması 
sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik 

çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde 
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bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer 

bilgileri içeren dokümanlara denir. MSDS'lerin işyerlerinde bulundurulması yasal bir 
zorunluluktur. Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve 

çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli 
gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin 
idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir. Bu kapsamda şirketlere “Satın almadan 

önce, en az toksisiteye sahip kimyasalları kullandığınızdan emin olmak için Malzeme 

Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS) talep ediyor musunuz?” sorusu yöneltilmiş, yanıtları 

Şekil 44’te sunulmuştur.   

 

 
Şekil 44. Satın almadan önce, en az toksisiteye sahip kimyasalları kullandığınızdan emin olmak 

için Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MSDS) talep ediyor musunuz?  

 
Şekil 44 ve Tablo 27’de de ifade edildiği üzere katılımcıların %93,75’i (15 firma) MSDS 

formlarını dikkate almakta, %6,25’i (1 firma) bu belgeyi talep etmemektedir.  

 
Tablo 27. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru43] 
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Satın alınması planlanan ekipmanlar/malzemeler için ön araştırma yapılıp sebep olacakları 

atık ve emisyonlar hakkında bilgi sahibi olmak şirketin “çevreci” yaklaşımı için önemlidir. Bu 
amaçla sorulan “Satın almayı planladığınız ekipmanların sebep olacağı atık ve emisyonların 

türü ve niteliği ile ilgili bilgi talep eder misiniz?” sorusuna verilen yanıtlar Şekil 45’te 
sunulmuştur.  
 

 

Şekil 45. Satın almayı planladığınız ekipmanların sebep olacağı atık ve emisyonların türü ve 

niteliği ile ilgili bilgi talep eder misiniz? 

 

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, firmalardaki yetkililerin %56,3’ü ilgili bilgiyi talep 
ederken, %18,8’i talep etmemektedir. Geri kalan%25’lik dilim ise konu ile ilgili herhangi bir 
bilgiye sahip değildir.  

 
Tablo 28. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru44] 
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Satın alma aşamalarında uygulanan ve çeşitli hükümleri garanti altına alan anlaşmalar 

bulunmaktadır. Şekil 46’da sonuçları ifade edilen soru da anlaşmalardaki çevresel taahhütleri 
sorgulamaktadır.  

 

 
Şekil 46. Satın alma anlaşmalarınız, gönderilerinizin kabulden önce sızıntı içermediği ya da 

hasar görmediğine dair hükümleri garanti ediyor mu? 

 
Şekil 46’da ve Tablo 29’da ifade edildiği üzere anket katılımcılarının %50’sinin satın alma 

anlaşmalarında, gönderilerinin kabulden önce sızıntı içermediğine/hasar görmediğine dair 
hükümleri garanti etmekte olduğunu, %18,8’inin böyle bir sistemi olmadığını ve %31,3’ü ise 

durumdan haberdar olmadığını belirtmiştir.  
 

Tablo 29. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru45] 

 

 
 
Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden 

geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri 
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dönüşüm denir. Diğer bir tanımlamayla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan 

geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak 
tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda katılımcılara, 

üretim tesisi veya şirket bünyesinde oluşan atıkların değerlendirilmek üzere başka firmalara 
gönderilip gönderilmediği sorulmuş ve yanıtlar Şekil 47’de sunulmuştur.  
 

 

 
Şekil 47. Atıklarınızı değerlendirilmek üzere başka firmalara gönderiyor musunuz?  

 
Sonuçlar kişisel bakım ve kozmetik sektörüne “çevre dostu sektör” denilmesini mümkün 

kılmayacak niteliktedir. Görüldüğü üzere 16 firmadan 10 tanesi bu soruya hayır, 5 tanesi evet 
yanıtını vermiş ve geri kalan 1 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  

 
Tablo 30. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru46] 
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Katılımcılara “Kimyasal kaynaklı yangınlar için özel bir yangın söndürme planınız mevcut 

mu?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 48’de sunulmuştur.  
 

 
Şekil 48. Kimyasal kaynaklı yangınlar için özel bir yangın söndürme planınız mevcut mu?  

 
Şekil 48 ve Tablo 31’de görüldüğü üzere 16 firmadan 14 tanesi (%87,5 pay ile) bu soruya 
evet, 2 tanesi (%12,5 pay ile) ise hayır yanıtını vermiştir. 

 

 

Tablo 31. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru47] 
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Katılımcılara “Depolama alanlarınızda olası deprem hasarlarını en aza indirmek ve 

sızıntıları kontrol etmek için önlemler aldınız mı?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar 
Şekil 49’da sunulmuştur.  

 

 
Şekil 49. Depolama alanlarınızda olası deprem hasarlarını en aza indirmek ve sızıntıları kontrol 

etmek için önlemler aldınız mı? 

 
Şekil 49 ve Tablo 32’de görüldüğü üzere 16 firmadan 15 tanesi (%93,75’lik pay ile) bu 
soruya evet, 1 tanesi (%6,25’lik pay ile) ise hayır yanıtını vermiştir. 

 
Tablo 32. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru48] 
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Katılımcılara “Tehlikeli kimyasallardan kaynaklanabilecek kazalara karşı çalışanlarınız  

eğitiliyor mu?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 50’de sunulmuştur.  
 

 
Şekil 50. Tehlikeli kimyasallardan kaynaklanabilecek kazalara karşı çalışanlarınız  

eğitiliyor mu? 

 
Şekil 50 ve Tablo 33’de görüldüğü üzere 16 firmadan 15 tanesi (%93,75’lik pay ile) bu 
soruya evet, 1 tanesi (%6,25’lik pay ile) ise hayır yanıtını vermiştir. 

 
 

Tablo 33. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru49] 
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Risk analizi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir 

biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya 
tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda 

anket katılımcılarına yöneltilen “Kaza risk analiziniz mevcut mu?” sorusuna verilen yanıtlar 
Şekil 51’de sunulmuştur.  
 

 

 
Şekil 51. Kaza risk analiziniz mevcut mu? 

 

Tabloda ifade edildiği üzere 16 firmadan 13 tanesi bu soruya evet, 1 tanesi hayır yanıtını 
vermiş ve geri kalan 2 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  
 

Tablo 34. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru50] 
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Çalışanların çevresel önemler konusunda şirket içinde veya dışında düzenlenen eğitimlere 

katılım durumları sorulmuştur. Şekil 52 ve Tablo 35’te sunulan sonuçlara göre çalışanlara 
%87,5 ‘luk payla (14 firma) eğitim sağlandığını, %12,5 payla ise (2 firma) konu ile ilgili 

herhangi bir bilgiye sahip olunmadığı anlaşılmaktadır.  
 

 
Şekil 52. Çalışanlarınız çevresel önlemler konusunda eğitiliyor mu?  

 

 
Tablo 35. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru51] 
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Çalışanların ve/veya yönetim departmanının Temiz Üretim (TÜ) çalışmasını destekleyip 

desteklemediği sorulmuştur.  Şekil 53’te ve Tablo 36’da verilen yanıtlara göre %68,75’lik 
kesim Temiz Üretim çalışmasını desteklemekte, %12,50’luk kesim desteklememektedir. 

%18,75’lik kesim ise konu ile ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmiştir.  
 

 
Şekil 53. Çalışanlar ve yönetim departmanı temiz üretimi desteklemek için  

çalışmalar yapıyor mu? 

 
 

Tablo 36. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru52] 
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Üretim kalitesini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen, aynı zamanda olası bir denetime karşı 

hazırlıklı olunmasını sağlayan temiz ve düzenli çalışma ortamı sağlanıp sağlanmadığını analiz 
etmek amacıyla sorulan “Çalışma alanınızı malzeme elde edilmesi ve proses operasyonları 

için temiz ve derli toplu tutuyor musunuz?” sorusuna %100’lük oranda evet yanıtı alınmıştır. 
Sonuçlar Şekil 54 ve Tablo 37’de sunulmuştur. 
 

 
 

Şekil 54. Çalışma alanınızı malzeme elde edilmesi ve proses operasyonları için temiz ve derli 

toplu tutuyor musunuz? 

 
 

Tablo 37. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru53] 
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Anket boyunca geri dönüşüm ve/veya geri kazanım gibi çevre dostu aktivitelerin kişisel 

ölçekte veya şirket düzeyinde uygulanıp uygulanmadığı sorulmuştur. Şekil 55’te yanıtları 
verilen soruda ise anketi yanıtlayan kişilerin bu konuda bilgi sahibi olup olmadığı analiz 

edilmek istenmiştir. “Atıklardan ve atık sudan hammadde geri kazanımı yapabileceğinizi 

biliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar aşağıda sunulmuştur.  
 

 
Şekil 55. Atıklardan ve atık sudan hammadde geri kazanımı yapabileceğinizi biliyor musunuz?  

 
Katılımcıların %62,5’u atıklardan ve atık sudan hammadde geri kazanımı yapabileceklerini 

bilmemekte, %37,5’u bilmektedir. Bu sonuçtan yola çıkılarak, proje ekibince, şirket 
düzeyinde ilgili konularda eğitim verilmesi önerisi getirilmiştir.  
 

Tablo 38. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru54] 
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Şirketlere faaliyet planlarında periyodik temiz üretim çalışmasına yer verip vermedikleri 

sorulmuştur. %43,75’lik kesim yer verdiklerini, %37,5’luk kesim yer vermediklerini, 
%18,75’lik kesim ise konu ile ilgili herhangi bir bilgileri olmadığını belirtmiştir. Sonuçlar 

Şekil 56’da sunulmuştur.  
 

 
Şekil 56. Faaliyet planınızda periyodik temiz üretim çalışması yer alıyor mu?  

 

Tabloda da ifade edildiği üzere 16 firmadan 7 tanesi bu soruya evet, 6 tanesi hayır yanıtını 
vermiş ve geri kalan 3 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  
 

 
Tablo 39. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru55] 
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Katılımcılara “Olası dökülme/saçılma problemlerini ve fazla satın alma durumunu önlemek 

için demirbaş stokunuza uyguladığınız limit var mı?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar 
Şekil 57’de sunulmuştur.  

 

 
Şekil 57. Olası dökülme/saçılma problemlerini ve fazla satın alma durumunu önlemek için 

demirbaş stokunuza uyguladığınız limit var mı? 

 

Tablo 40’ta da ifade edildiği üzere 16 firmadan 12 tanesi bu soruya evet, 1 tanesi hayır 

yanıtını vermiş ve geri kalan 3 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  
 

 
Tablo 40. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru56] 

 

 
 

 

 
 



 
 

62 

Katılımcılara “Kar/zarar tablolarınız geliştirilirken atıklarınızın bertaraf maliyetini dikkate 

alıyor musunuz?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 58’de sunulmuştur.  
 

 

Şekil 58. Kar/zarar tablolarınız geliştirilirken atıklarınızın bertaraf maliyetini dikkate alıyor 

musunuz? 

 
Tablo 41’de de ifade edildiği üzere 16 firmadan 5 tanesi bu soruya evet, 8 tanesi hayır yanıtını 

vermiş ve geri kalan 3 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  
 

 
Tablo 41. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru57] 
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Katılımcılara “Fabrikanızın sahip olduğu farklı proseslerin neden olduğu atık ve 

emisyonların bertaraf maliyetlerini biliyor musunuz?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar 
Şekil 59’da sunulmuştur.  

 

 

Şekil 59. Fabrikanızın sahip olduğu farklı proseslerin neden olduğu atık ve emisyonların 

bertaraf maliyetlerini biliyor musunuz? 

 

Tablo 42’de de ifade edildiği üzere 16 firmadan 7 tanesi bu soruya evet, 6 tanesi hayır yanıtını 
vermiş ve geri kalan 3 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  
 
 

Tablo 42. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru58] 
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Katılımcılara “Proses verimliliğini kontrol etmek amacıyla proses başına ne kadar 

kimyasal/hammadde tüketildiği bilgisini kayıt ediyor musunuz?” sorusu sorulduğunda 
verilen yanıtlar Şekil 60’da sunulmuştur.  

 
 

 
Şekil 60. Proses verimliliğini kontrol etmek amacıyla proses başına ne kadar 

kimyasal/hammadde tüketildiği bilgisini kayıt ediyor musunuz?  

 

Tablo 43’de de ifade edildiği üzere 16 firmadan 10 tanesi bu soruya evet, 3 tanesi hayır 
yanıtını vermiş ve geri kalan 3 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  

 

 
Tablo 43. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru59] 
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Atıkların düzensiz bertaraf edilmesi, düzenli bertaraf edilmesi, arıtım teknolojileri, atıktan 

enerji elde edilmesi, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri sırası ile risk ve maliyetleri 
yüksek yönetim stratejileri olmakta, ancak yeniden kullanım, atık azaltımı ve atıkların 

önlenmesini içeren sistemler daha az maliyet ve risk oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
katılımcılara “Atık azaltımı yapmak üzere, atık ve emisyonların üretim noktası, tipi ve 

miktarını kayıt ediyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve verilen yanıtlar Şekil 61’da 

sunulmuştur.  
 

 
Şekil 61. Atık azaltımı yapmak üzere, atık ve emisyonların üretim noktası, tipi ve miktarını 

kayıt ediyor musunuz? 

 

Tablo 44’te de ifade edildiği üzere 16 firmadan 6 tanesi bu soruya evet, 6 tanesi hayır yanıtını 
vermiş ve geri kalan 4 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  

 
Tablo 44. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru60] 
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Anketin başlarında MSDS formlarının öneminden ve talep edilmesinin gerekliliğinden 

bahsedilmişti. Bu amaçla katılımcılara “Kullandığınız kimyasalların MSDS’lerini muhtemel 

atık ve emisyonların tespitinde kullanıyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve verilen yanıtlar 

Şekil 62’de sunulmuştur.  
 
 

 
Şekil 62. Kullandığınız kimyasalların MSDS’lerini muhtemel atık ve emisyonların tespitinde 

kullanıyor musunuz? 

 

Tablo 45’te de ifade edildiği üzere 16 firmadan 8 tanesi bu soruya evet, 5 tanesi hayır yanıtını 

vermiş ve geri kalan 3 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  
 

 
Tablo 45. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru61] 
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İyi Üretim Uygulamaları (GMP)’na göre fabrikalarda uygulanan tüm operasyon prosedürleri 

yazılı olarak dokümante edilmelidir. Prosedürler genel kalite prosedürleri (GQP), standart 
operasyon prosedürleri (SOP), çevre, sağlık ve teknik emniyet konularındaki prosedürleri 

olabilir. Üretim talimatları verilen bir ürün için spesifik olarak neyin gerekli olduğunu 
kapsarken, standart operasyon prosedürleri (standart olarak uygulanacak iş ve işlemleri 
ayrıntılı açıklayan dokümanlar) genellikle doğru ve ürün bağlantılı olmayan prosesleri 

tanımlar. Standart operasyon prosedürlerinin amacı genellikle tehlikeli hataları önlemektir.  
GMP’ye uygunluklarını değerlendirmek amacıyla katılımcılara “Fabrika operasyon 

prosedürlerini yazılı dokümanlar halinde tutuyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve verilen 
yanıtlar Şekil 63’te ve Tablo 46’da sunulmuştur.  
 

 

 
Şekil 63. Fabrika operasyon prosedürlerini yazılı dokümanlar halinde tutuyor musunuz?  

 

Tablo 46. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru62] 
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Katılımcılara “Çalışanlarınız tehlikeli kimyasal madde yönetimi ve temiz üretimin önemi 

hakkında bilgi sahibi mi?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 64’te sunulmuştur.  
 

 

 

Şekil 64. Çalışanlarınız tehlikeli kimyasal madde yönetimi ve temiz üretimin önemi hakkında 

bilgi sahibi mi? 

 

Tablo 47’de de ifade edildiği üzere 16 firmadan 12 tanesi bu soruya evet, 2 tanesi hayır 
yanıtını vermiş ve geri kalan 2 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  

 
 

Tablo 47. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru63] 
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Katılımcılara “Pazarlama stratejiniz Temiz Üretim /YDD uygulamalarını kapsayan olumlu 

şirket imajını içeriyor mu?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 65’te sunulmuştur.  
 

 
Şekil 65. Pazarlama stratejiniz Temiz Üretim /YDD uygulamalarını kapsayan olumlu şirket 

imajını içeriyor mu? 

 
Tablo 48’de de ifade edildiği üzere 16 firmadan 8 tanesi bu soruya evet, 4 tanesi hayır yanıtını 
vermiş ve geri kalan 4 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir. 

 
Tablo 48. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru64] 
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Katılımcılara “Atık ve emisyonlarınızı azaltma çalışmalarınız kamuya açık alanlarda 

duyuruluyor mu?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 66’da sunulmuştur.  

 

 
Şekil 66. Atık ve emisyonlarınızı azaltma çalışmalarınız kamuya açık 

 alanlarda duyuruluyor mu? 

 

Tablo 49’da da ifade edildiği üzere ne yazık ki 16 firmadan 14 tanesi hayır yanıtını vermiş ve 
geri kalan 2 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  

 
Tablo 49. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru65] 
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Katılımcılara “Yönetim temiz üretim uygulamalarını öneriyor mu?” sorusu sorulduğunda 

verilen yanıtlar Şekil 67’de sunulmuştur.  

 

 
Şekil 67. Yönetim temiz üretim uygulamalarını öneriyor mu? 

 
Tablo 50’de de ifade edildiği üzere 16 firmadan 12 tanesi evet yanıtını vermiş ve geri kalan 4 
tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir.  

 
Tablo 50. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru66] 
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Katılımcılara “Şirketinizde temiz üretim uygulanması için yönetimin hangi adımlarda 

ilgilenmesi gerektiğini belirginleştirdiniz mi?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar  
Şekil 68’de sunulmuştur.  

 

 

Şekil 68. Şirketinizde temiz üretim uygulanması için yönetimin hangi adımlarda ilgilenmesi 

gerektiğini belirginleştirdiniz mi? 

 

Tablo 51’de de ifade edildiği üzere 16 firmadan 5 tanesi bu soruya evet, 6 tanesi hayır yanıtını 
vermiş ve geri kalan 5 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir. 

 
Tablo 51. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru67] 
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Katılımcılara “Şirketinizde temiz üretim girişimlerinin desteklendiğine dair herhangi bir 

politik beyan var mı?” sorusu sorulduğunda verilen yanıtlar Şekil 69’da sunulmuştur.  

 

 
Şekil 69. Şirketinizde temiz üretim girişimlerinin desteklendiğine dair  

herhangi bir politik beyan var mı? 

 

Tablo 52’de de ifade edildiği üzere 16 firmadan 3 tanesi bu soruya evet, 11 tanesi hayır 

yanıtını vermiş ve geri kalan 2 tanesi konu ile ilgili bilgisi olmadığını belirtmiştir. 
 

Tablo 52. SPSS programı yardımı ile çekilen istatistikler [soru68] 
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ÇAPRAZ ANALİZ SONUÇLARI 

 

IBM SPSS 23 programı kullanılarak yorumlanan ve sonuçları önceki sayfalarda paylaşılan 

proje anketinde birbirleri ile ilişkili olan sorular çapraz analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. 
İlişkilendirilen sorular ve değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir. 
 

 
 1. Analiz 

[soru3] Kişisel olarak düşündüğünüzde, çevreyi korumak sizin için ne kadar önemli?  
[soru6] Fiyatı normal ürünlere göre biraz pahalı olsa bile çevreye duyarlı ürünleri almayı 

tercih ederim.  
 

Tablo 53’ten de görüleceği üzere çevreyi korumayı önemli gören kişiler fiyatı normal 

ürünlere göre biraz pahalı olsa bile çevreye duyarlı ürünleri almayı tercih etmektedirler. Bu 
oran %93,75 olarak hesaplanmıştır. Geri kalan %6,25’lik pay ise çevrenin korunmasını 

önemli görüp, çevre dostu ürünlere fazla fiyat vermek istemeyen anket katılımcılarından 
oluşmaktadır. 
 

Tablo 53. [soru3] ve [soru6] çapraz analizi 

 
 
 

 2. Analiz 

[soru64] Pazarlama stratejiniz Temiz Üretim/YDD uygulamalarını kapsayan olumlu şirket 

imajını içeriyor mu? 

[soru 66] Yönetim temiz üretim uygulamalarını öneriyor mu?  

 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ve/veya Temiz Üretim uygulamalarını öneren şirketlerin, 
pazarlama stratejilerine bu analizleri entegre etme noktasında ne kadar efektif oldukları 

sorgulanmak istendiğinde %80 evet yanıtı alındığı görülmektedir. Geri kalan %20’lik kısım 
konu ile alakalı herhangi bir bilgisi olmadığını belirtmiştir. Tablo 54’te ilgili sonuçlar 

sunulmuştur. 
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Tablo 54. [soru64] ve [soru66] çapraz analizi 

 
 
 

 3. Analiz 

[soru37] Şirketinizden kaynaklanan atıklar geri dönüşüme tabi tutuluyor mu? 

[soru46] Atıklarınızı değerlendirilmek üzere başka firmalara gönderiyor musunuz?   
 

Geri dönüşüm ve geri kazanım konularının önemi anketi yorumlama aşamasında belirtilmişti. 

Bu kapsamda katılımcı şirketlerden atıklarını geri dönüşüme tabi tutanların atıklarını farklı 
firmalara göndererek mi yoksa kendi bünyelerinde mi geri dönüşüme/geri kazanıma tabi 

tuttukları Tablo 55’te özetlenmiştir. Katılımcıların  %25’i atıklarını değerlendirmek üzere 
başka firmalara göndermektedir. %37,5’u atıklarını geri dönüşüme tabi tutmakta fakat başka 
firmalara göndermemektedir.  

 
 

Tablo 55. [soru37] ve [soru46] çapraz analizi 
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 4. Analiz 

[soru51] Çalışanlarınız çevresel önlemler konusunda eğitiliyor mu? 
[soru52] Çalışanlar ve yönetim departmanı temiz üretimi desteklemek için çalışmalar yapıyor 

mu?  
 

Çalışanların eğitimi şirket için büyük önem arz etmektedir. Eğitim konusunu temiz üretim 
uygulamaları ile birlikte değerlendirmek istendiğinde %62,5’luk oran ile personeline eğitim 
sağlayıp temiz üretim çalışmalarını destekleyen şirketler çoğunluktadır. Çapraz analizin 

soruları Tablo 56’da sunulmuştur. 
 

Tablo 56. [soru51] ve [soru52] çapraz analizi 

 
 

 5. Analiz 

[soru32] Şirketinizde Çevre Yönetim Sistem Standartları, Enerji Yönetimi Sistem Standartları 
mevcut mu? (ISO 14001, 16001 vb.) 

[soru33] Çevre Yönetimi şirketiniz için öncelikli bir konu mu?  

 
Çevre yönetimi şirketler için öncelikli konular olmalarına rağmen %43,75’lik payla ÇYS ve 

EYS gibi temel standartların mevcut olmadığı şirketler bulunmaktadır. %31,25’lik pay ise 
çevre yönetiminin tüm zorunlu uygulamalarını uygulayan şirketlerin oranıdır. Detaylar  

Tablo 57’de paylaşılmıştır. 
 

Tablo 57. [soru32] ve [soru33] çapraz analizi 
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 6. Analiz 

[soru29] Temiz Üretim (TÜ) / Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) hakkında herhangi 
bir bilginiz var mı? 

[soru34] Şirketiniz çevresel konulara yatırım yapıyor mu?  

 

Temiz üretim ve yaşam döngüsü değerlendirmesi gibi çevresel uygulamalar hakkında bilgi 
sahibi olan şirketlerin çevresel konulara yatırım yapıp yapmadıklarını analiz etmek amacıyla 
Tablo 58 oluşturulmuştur. Görüldüğü üzere %12,5’luk oranla YDD/TÜ hakkında bilgi sahibi 

olan şirketler çevresel yatırım yapmakta, %12,5’luk oranla YDD/TÜ hakkında bilgi sahibi 
olan şirketler yatırım yapmamaktadır. Aynı zamanda yine %12,5’luk oranla çevresel 

yatırımlara önem veren şirketler YDD/TÜ hakkında bilgi sahibi değildir.   
 

Tablo 58. [soru29] ve [soru34] çapraz analizi 

 
 

 7. Analiz 

[soru20] Eko etiket uygulanması için reçete değişimine sıcak bakıyor musunuz? 

[soru34] Şirketiniz çevresel konulara yatırım yapıyor mu?  

 
Eko etiketleme uygulamaları için reçete değişimine sıcak bakmayan şirketlerin çevresel 

konulara yatırım yapıp yapmadıklarını analiz etmek amacıyla Tablo 59 oluşturulmuştur. 
Çoğunluk bilmiyorum yanıtını verdiğinden efektif bir çapraz analiz gerçekleşmemiştir. 
Şirketler %18,75’lik oranla çevresel konulara yatırım yapan şirket eko etiket için reçete 

değişimine sıcak bakmakta, %12,5’lik oranla çevresel konulara yatırım yapan şirket eko etiket 
için reçete değişimine sıcak bakmamakta ve yine %18,75’lik oranla çevresel konulara yatırım 

yapmıyor olmasına rağmen eko etiket için reçete değişimine sıcak bakmaktadır.  
 

Tablo 59. [soru20] ve [soru34] çapraz analizi 
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 8. Analiz 

[soru17] Ürünlerin çevresel etkileri hakkında herhangi bir dokümantasyon yapıyor musunuz? 

[soru18] Şirket içinde uyguladığınız çevre ile ilgili protokolleriniz var mı? 

 

Çevresel dokümantasyona önem veren şirketlerin şirket içi alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi 

olmak amacıyla Tablo 60 oluşturulmuştur. Burada şirket içi protokollerin uygulanıyor 
olmasına rağmen ürünlerin çevresel etkileri hakkında herhangi bir dokümantasyon yapmayan 
şirket oranı %50’lik pay ile göze çarpmaktadır. %31,25’lik oranla ise şirket içi çevre 

protokolleri uygulayan firmalar kendi ürünlerinin çevresel etkileri hakkında da etkili bir 
dokümantasyon yapmaktadırlar.  

 
Tablo 60. [soru17] ve [soru18] çapraz analizi 

 
 


