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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. İzleme ve Değerlendirme 

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, program ve projeler kapsamında kaydedilen 

ilerlemelerin takibi ve bir değer biçilmesi süreci anlamına gelmekte olup, genellikle tek bir 

faaliyet olarak anılmalarına rağmen, birbirini tamamlayan ve farklı örgütlenme çabaları 

gerektiren iki ayrı süreçtir (Sarı, 2010).   

 “Yapıldı mı?” sorusuna odaklanmış geleneksel izleme ve değerlendirme uygulamaları 

yaklaşımı politika yapıcılara, yöneticilere ve paydaşlara söz konusu proje, program ya da 

politikanın başarısı ve başarısızlığını anlamada bilgi sunmamaktadır (Kusek & Rist, 

2010).  Sonuç odaklı izleme ve değerlendirme yaklaşımında, geleneksel girdi – çıktı odaklı 

uygulamadan farklı olarak etkililik vurgusu yapılmaktadır ve etkili kullanıldığında politika 

yapıcılara ve karar alıcılara sonuç ve etkilere odaklanma ve analiz etme konusunda yardımcı 

olmaktadır (Meydan, Sarı, & Gökyurt, 2013).  

Destek programlarının değerlendirme çalışmaları; İzleme ve Değerlendirme Birimi’nin 

Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu’nda1 belirlenen “Çeşitli kaynaklardan elde 

edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara dönem, 

nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve 

Bakanlığa sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak” görevi kapsamında ve sonuç odaklı 

izleme ve değerlendirme felsefesi ışığında yürütülmektedir. 

1.2. Değerlendirme Kavramı 

Literatürde değerlendirme kavramı uygulama zamanı, yürütülme şekli, yapısı gibi 

çeşitli kriterlere göre çeşitli şekillerde tanımlanmış olmakla beraber, bu çalışmada 

değerlendirme kavramı, “program sonrası (ex-post) değerlendirme”yi ifade etmektedir. 

Avrupa Komisyonu (2004) tanımına göre değerlendirme “müdahalelerin2 sonuçları, 

etkileri ve karşılamayı amaçladığı ihtiyaçlar üzerinden değerlendirilmesi”dir. Değerlendirme 

                                                 
1 Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nun yasal dayanakları, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun” ve ona dayanarak hazırlanan 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje 

ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”dir.  
2 “Müdahale” kavramı önceden belirlenen amaçlara ulaşmak için devlet tarafından uygulanan veya desteklenen proje, program veya politika 
için kullanılan ortak bir terimdir (Ersayın, 2012). 
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süreci; müdahalenin belgelenen etkilerden ne kadarına neden olduğunu ve diğer olaylar 

ve koşullardan neler ortaya çıktığını belirlemeye çalışır. Burada amaçlanan belgelenen 

değişime atıfta bulunmaktır (Kusek & Rist, 2010).  

Değerlendirmenin amacı hesap verebilirliği ve öğrenmeyi teşvik etmektir. 

Değerlendirme, amaçlanan ve amaçlanmayan sonuçların neden ve ne ölçüde elde edildiğini ve 

sonuçların etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Değerlendirmenin, planlama, 

programlama, bütçeleme, uygulama ve raporlama konularında bilgi yaratması ve kanıta dayalı 

politika oluşturma, kalkınma etkinliği ve örgütsel etkililiğe katkıda bulunması olasıdır (UNEG, 

2016). Başarıların yanı sıra başarısızlıkların da değerlendirmeye alınması, etkili bir geri 

besleme mekanizmasının da varlığı ile gelecekteki destek program ve projelerine katkı 

sağlayacaktır (OECD DAC, 1991). En önemlisi, değerlendirme bir bireye veya bir takıma hata 

bulma veya yargılama ile ilgili değildir. Aksine, değerlendirme, iç ve dış paydaşların, belirli bir 

müdahale hakkındaki bilgi ve görüşlerine katkıda bulunmaları için bir fırsattır. Değerlendirme, 

sürecin sonunda edinilen başarıları tasdik ederek geri bildirimde bulunur (UNODC, 2017). 

   

 

Metodolojik bir bakış açısıyla incelendiğinde, dış etmenlerin belirleyici ve 

ayrıştırılamaz olabilmesi nedeniyle, pek çok durumda yapılan müdahalenin, sonuçlar 

üzerindeki ağırlığını açıkça belirlemek zordur. Sürecin zorluğunun farkında olmakla beraber, 

nedensel ilişkiler kurulması konusunda çaba sarf edilmelidir (OECD DAC, 1991). 

(UNODC, 2017) Şekil 1 Değerlendirmenin Ana Amaçları 
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1.3. Değerlendirme Kriterleri 

OECD DAC tarafından 1991 yılında geliştirilen ve birçok uluslararası kuruluş 

tarafından benimsenen değerlendirme kriterleri, program ve proje düzeyindeki 

değerlendirmelerin bir arada yorumlanmasına imkân sağlayarak daha stratejik çıkarımlar 

üretilmesini sağlamaktadır (Sarı, 2010). Değerlendirme, bu kriterlere ek olarak katkısallık, 

sorumluluk gibi kriterleri çerçevesinde de gerçekleştirilebileceği gibi; cinsiyet, çevre, 

yoksulluk gibi yatay unsurlar da değerlendirmesi yapılacak program özelinde analiz edilebilir. 

İlgililik: Gerçekleştirilen müdahalenin hedeflerinin sosyo-ekonomik amaçlara, ulusal 

veya bölgesel plan ve programlara uygunluğu ilgililik kriteri ile değerlendirilmektedir 

(Meydan, 2014). Bu çerçevede yürütülen değerlendirme çalışmaları, uygulama süreci boyunca 

proje tasarımında yapılan ya da yapılması planlanan değişikliklerin baştaki ilgililik düzeyine 

olan etkisini ve projeden elde edilen çıktı ve sonuçlar ışığında ilgililik düzeyindeki değişimleri 

bildirir (Ersayın, 2012).  

Verimlilik (Etkinlik): Belirli bir zaman dilimi içinde çeşitli faaliyetleri yürüterek 

kullanılan girdiler ile müdahale sonucu belirlenen zaman aralığında hedeflenen sayı ve kalitede 

(European Commission, 2006) 

 
Şekil 2 Değerlendirme Kriterleri 
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çıktıların üretilmesidir. Program girdilerinden maksimum çıktı veya programa ait 

çıktıların minimum girdiyle sağlanmasıdır (Meydan, 2014). 

Etkililik: Etkililik kriteri ile müdahalenin hedeflerinin elde edilip edilmediği, uygulama 

sırasında meydana gelen zorluklar ve bunlar için bulunan çözüm yöntemleri ile dışsal etkiler 

dikkate alınmaktadır. Burada önemli olan; elde edilen çıktı, sonuç veya etkilerin müdahalenin 

ana amacına hizmet edip etmediğinin değerlendirilmesidir (Ersayın, 2012).  

Etki: Etki kriteri ile müdahalenin sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda uzun vadede 

kendini gösteren geniş kapsamlı sonuçları değerlendirilmektedir (Ersayın, 2012). Etki 

değerlendirmesi yapılırken, amaçlanan ve amaçlanmayan sonuçlar dikkate alınmalı ve ticari ve 

finansal şartlardaki değişiklikler gibi dış etkenlerin olumlu ve olumsuz etkilerini de hesaba 

katılmalıdır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yapılan değerlendirme sonucunda ortaya 

çıkan etkilerin, sadece proje kapsamındaki müdahalelere bağlı olmayıp, diğer dışsal faktörlerle 

de ilişkili olabileceğidir. Bu nedenle etki değerlendirmelerinde; bütçeleri ve amaçları 

doğrultusunda söz konusu etkiyi en iyi şekilde ayrıştırabilecek farklı araçlar ve yöntemler 

kullanır (Sarı, 2010). 

Sürdürülebilirlik: Müdahalenin sonuçları kadar, sürekliliğinin de büyük önem 

taşıması nedeniyle müdahalenin her aşamasında dikkate alınması gereken sürdürülebilirlik 

kriteri (Ersayın, 2012) projeye sağlanan mali destek tamamlandıktan sonra uygulama sürecinde 

üretilen faydaların devam etme eğilimi ölçülür (Sarı, 2010).  

1.4. Değişim Teorisi 

Değişim Teorisi, girdilerin (fonlar, insan kaynakları, yasal ve politik ortamındaki 

değişiklikler) amaçlanan sonuçlara ve nihai etkilere nasıl yol açtığını açıklama amacını güden 

bir kuramdır (White & Raitzer, 2017). Bu kuram müdahalenin (proje, program, politika, strateji 

ya da organizasyon) herhangi bir seviyesinde geliştirilebilir. Program değerlendirme 

aşamasında kurulan bir değişim teorisi, toplanması gereken verileri ve bu verilerin nasıl analiz 

edilmesi gerektiği konusunda bir yol haritası oluştururken, raporlama konusunda da bir çerçeve 

oluşturulmasına yardımcı olur (Rogers, 2014). 
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 Sonuçlar zinciri olarak formülize edebileceğimiz değişim teorisi; girdiler, 

faaliyetler, çıktılar, sonuçlar ve etki süreçlerinden oluşmaktadır. Müdahalenin amaçlanan 

etkileri nasıl ürettiği/üreteceği konusunu doğrusal bir şekilde ortaya koyan sonuçlar zinciri, 

politika yapıcıları ve program yöneticilerinin program hedeflerini açık bir şekilde görmelerini 

sağlar. Bu teori programın arkasındaki nedensel mantığın ve olay dizisinin anlamlandırılmasına 

yardımcı olur. Sonuçlar zincirleri ayrıca, hangi bilgilerin izlenmesi gerektiğini ve proje 

değerlendirilirken hangi değişimlerin hesaba katılması gerektiğini belirleyerek izleme ve 

değerlendirme sürecine yarar sağlar (Gertler ve diğerleri, 2011).  

Temiz Üretim MDP’lerin programın değerlendirme seviyesinde geliştirilen değişim 

teorisi, projeler kapsamında sağlanan girdilerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin nasıl sonuçlar 

doğurduğunu ve bu sonuçların program hedefleri ile ne kadar uyumlu olduğunu ölçmeyi ve 

yorumlamayı hedeflemektedir. Programın yatay unsuru olarak kabul edilen “çevre duyarlılığı” 

da bu kapsamda dikkate alınmıştır.  

Çalışmanın sonunda 2014, 2014 ve 2015 yıllarına ait “Sonuçlar Zinciri” tamamlanmış 

olacaktır. Tüm yıllara ait sonuçlar zincirleri üzerinden yapılacak değerlendirmelerde, hangi 

kaynakların ve faaliyetlerin hangi çıktıları oluşturduğu ve nihayetinde hangi “kısa-orta vadeli 

etkiler”in yaratılmasına neden olduğu konusunda açık bir anlayış geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. 

Şekil 3 Temiz Üretim MDP'ler Sonuçlar Zinciri 
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1.5. Temiz Üretim ve KOBİ’ler 

Sürdürülebilir kalkınmaya firma düzeyinde katkı sağlayan (Fresner, 1998) temiz üretim, 

entegre ve önleyici bir çevresel stratejinin süreçlere, ürünlere ve hizmetlere sürekli olarak 

uygulanmasıdır. Eko-verimlilik, kirlilik önleme ve yeşil üretkenlik gibi terimleri kapsayan 

geniş bir terimdir. Özünde temiz üretim uygulaması, çevreyi, tüketiciyi ve çalışanı korurken, 

endüstriyel verimliliği, karlılığı ve rekabet gücünü artırır (UNEP, 2006). Temiz üretimin ana 

aktörleri üretim süreçlerini kontrol eden firmalar olup, bu firmalar müşterileri (özel, kamu veya 

diğer şirketler) ve yasal düzenlemeler (mevzuat, vergiler) tarafından güçlü bir şekilde 

etkilenirler (Fresner, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

“Kirlilik kontrolü” yaklaşımı, çevresel sorunları ortaya çıktıktan sonra gidermeye 

çalışırken, “temiz üretim” yaklaşımı çevresel konular her türlü insan etkinliğinin tasarımı 

aşamasında (endüstriyel, kentsel, tarımsal, vs.) bir parametre olarak planlanma süreçlerine dahil 

edilmesini gerektirmektedir (TTGV, 2010). 

Temiz üretim yaklaşımının sağladığı faydalar Demirer ve diğerlerinin (2011) 

çalışmasından hareketle aşağıdaki şekilde özetlenmiştir: 

(Cılız, Daylan, & Baydar, 2011) 
 

Şekil 4 Temiz Üretim 



  

    7 
 

 

 

 

Şekil 6 Temiz Üretimin Faydaları (Demirer, ve diğerleri, 2011) 
 Şekil 5 Temiz Üretimin Faydaları 
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KSEP3’e göre Türkiye’de işletmelerin %99,9’unu oluşturan KOBİ’ler, imalat 

işletmelerinin çoğunluğunu oluşturdukları için çevreye etkileri de küçümsenemeyecek kadar 

çoktur. Doğal kaynakların hızla tükendiği ve çevre problemlerinin artarak küresel boyutlara 

ulaştığı günümüzde su, kaynak ve enerji tüketiminde azalma, geri dönüşüm ve yeniden 

kullanım oranında artış sağlanması ile işletmelerde hem verimlilik artışı sağlanabilir hem de 

çevreye verilen zarar en aza indirilebilir (BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü, 2014).  

Bireysel olarak çevresel etkileri çok zayıf olan fakat bir arada düşünüldüklerinde 

azımsanmayacak bir çevresel etki yaratmaları muhtemel olan KOBİ'ler (Gerstenfeld & Roberts, 

2000) için kapsamlı kirlilik veya kaynak tüketim istatistiklerinin mevcut olmaması çevresel 

bozulmaya olan katkılarını belirlemeyi güçleştirmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

KOBİ’lerin çevreye olan etkileri ve hangi çevresel düzenlemelerin bu çevresel etkileri kontrol 

altına alacağı konusundaki bilgi eksikliği, karar vericilerin konuya yönelik eylemlerini 

sınırlamaktadır (Soykuvvet, 2019). 

Çoğu OECD ülkesinde KOBİ'lere ilişkin istatistikler, emisyonlardan, atık üretiminden 

ve atık sulardan toplanan veriler ile uymamaktadır, bu nedenle küçük firmaların çevresel 

kirliliğe katkısını belirlemek veya ülkeler arası karşılaştırmalar yapmak için çok az veri 

bulunmaktadır. Ancak, ulusal düzeyde yürütülen çalışmalar, küçük firmaların, faaliyet 

alanlarına bağlı olarak hem enerji hem de emisyonları kirleten kaynakların tüketimine önemli 

ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir (OECD, 2002). Bazı çalışmalara göre, KOBİ’lerin 

kaba bir tahminle küresel çevre kirliliğine %70 ve karbon emisyonlarının %60’ından sorumlu 

olduğu iddia edilmektedir (Salimzadeh, 2016). 

KOBİ'ler sürdürülebilir kalkınma konusunda kritik öneme sahip olmakla birlikte, temiz 

üretim stratejileri konusunda etkin rol oynayamamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki 

KOBİ'lerin çok büyük bir kısmı çevresel sorunları potansiyel bir yatırım fırsatı olarak değil, bir 

tehdit ve maliyet unsuru olarak görmeye devam etmektedir (Hobbs, 2000). Yasa koyucu olarak 

devlet, İSO 14000 sertifikası gibi çevresel uygulamaları ön koşul olarak talep eden tedarikçiler, 

sürdürülebilirliğin uzun vadedeki avantajlarını önemseyen müşteri ve çalışanlar KOBİ’lerin 

temiz üretim gibi sürdürülebilirlik yaklaşımlarını benimsemesi konusunda etki sağlamaktadır. 

KOBİ’ler, yatırım maliyetlerinin düşüklüğü, ürün çeşitlilikleri, esnek yapıları ve 

proseslerini teknolojik değişikliklere daha rahat adapte edebilmeleri açısından büyük sanayiyle 

                                                 
3 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) 
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karşılaştırıldıklarında avantajlı konumda olmakla beraber (Gümüşel, 2003), çevre 

yönetimi konusunda bazı içsel kısıtlara sahiptir. Bu kısıtları Hillary’nin (1999) çalışmasından 

yararlanarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

 

Şekil 7 KOBİ'lerin İçsel Kısıtları 

 

KOBİ'lerin ihtiyaçları, diğer sektörlerinin ihtiyaçlarından farklıdır ve çevresel 

performanslarında önemli bir iyileşme elde etmek için çeşitli engellerin üstesinden gelinmesi 

gerekmektedir. KOBİ'ler için tasarlanacak başarılı bir destek programı maliyeti düşük, 

katılımcı, yerel tabanlı, esnek, ihtiyaca özel ve erişilebilir olmalıdır. Ayrıca, etkili bir program 

eğitim olanağı ve yasal uyum desteğinin yanında, sektöre özel bilgi ve destek sağlamalıdır 

(Gerstenfeld & Roberts, 2000). 

 

Sürdürülebilirlik eğer toplumun yapısına tümüyle entegre olması gereken bir amaç ise 

KOBİ’leri ihmal etmek büyük bir hata olacaktır. Toplumların “kumaşını” oluşturan, çevresel 

anlamda da yadsınamaz etki yaratan KOBİ’lerin çevreye karşı tutumlarını değiştirerek, 

sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı inşa etme yolunda şansımız olduğu gibi, eğer onları 

görmezden gelirsek durumun kötüye gitmesi kaçınılmazdır (Hillary, 2000). 
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1.6. Yöntem 

OECD’ye (2007) göre bölgesel programların etki değerlendirme çalışmalarının en 

önemli kısıtı, ulusal ölçekli programlar ile karşılaştırıldığında, daha küçük ölçekli programlar, 

daha düşük değerlendirme bütçeleri ve potansiyel olarak daha zayıf destek yapıları nedeniyle 

karmaşık bir nicel analize imkân vermemesidir. Bu nedenle bölgesel programların etki 

değerlendirme çalışmalarında nitel tekniklere daha fazla ağırlık verilmektedir. Buna ek olarak, 

yalnızca nicel unsurlar üzerine kurgulanmış bir değerlendirme çalışmasından programın etkili 

olmadığı sonucu ortaya çıkabilecekken, nicel değerlendirmeye ek olarak gerçekleştirilen nitel 

değerlendirme, programın etkisine dair daha farklı boyutları açığa çıkarabilir (Aşık, ve 

diğerleri, 2017). Bu açıklamalardan hareketle, bu değerlendirme çalışmasında nicel ve nitel 

verilerin birlikte yorumlanmasına olanak sağlayacak karma bir yöntem benimsenmiştir. Bu 

kapsamda, Temiz Üretim Mali Destek Programları değerlendirme çalışmasında kullanılan iki 

temel analiz yönteminin uygulama süreçlerine ilişkin açıklamalar aşağıda açıklanmaktadır. 

i. Öncesi – Sonrası Analizi:  

Bir gruba müdahale yapılmadan önce yapılan ölçümleri ifade eden “öncesi”  ve 

müdahaleden sonrasındaki ölçümleri ifade “sonrası” arasındaki değişime referans 

veren, deneysel olmayan nicel bir araştırma yöntemi olan “öncesi- sonrası analizi”nde, 

tek bir grubun4 müdahale öncesi ve müdahale sonrası karşılaştırmasının yapılması 

amaçlanmıştır. 

Projelerin, program öncelikleri üzerinden değerlendirilmesini amaçlayan 

analizde, birincil verilerin toplanması anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Performans 

göstergelerine ait veriler, her proje özelinde hazırlanan tablolar vasıtasıyla 

yararlanıcılardan elektronik ortamda talep edilmiş ve elde edilen veriler “2014 yılı mali 

destek programları proje sonrası izleme ziyaretleri”5 kapsamında toplanan veriler ile 

birleştirilerek derlenmiştir.  

Veri toplama faaliyetleri kapsamında, İzleme ve Değerlendirme Birimi 

uzmanları tarafından 84 e-posta ve 56 telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş olup, 41 

yararlanıcıya ulaşılmıştır. 2 firmanın kapanmış olduğu bilgisine ulaşılmış olup, 9 

firmadan geri dönüş sağlanamamıştır. Ankete dönüş oranı %75 olarak gerçekleşmiştir.  

 

                                                 
4 Destek yararlanıcıları 
5 Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 43 (1) uyarınca gerçekleştirilen izleme faaliyetleridir. 
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İkincil kaynak olarak diğer Ajansların ve benzer destek programları yürüten 

uluslararası örgütlerin gerçekleştirdiği program değerlendirme çalışmaları incelenmiş, 

konu ile ilgili bir literatür taraması yapılmış ve KAYS’ta yer alan başvuru belgeleri, 

izleme raporları ve destek programlarıma yönelik istatistiki raporlar incelenmiştir.  

 

ii. Vaka Analizi:  

Daha fazla durumu derinlemesine açıklamak amacıyla tek bir durumun 

derinlemesine çalışılması olarak ifade edebileceğimiz vaka analizi nitel bir araştırma 

yaklaşımıdır (Gerring, 2007). 

Vaka analizinde hem anket verilerini doğrulamak hem de programa topyekûn ve 

daha derin bir bakış açısı geliştirebilmek adına 6 adet vaka analizi gerçekleştirilmiştir. 

Firma sahip-yöneticileri ya da firma yöneticileri ile derinlemesine mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen vaka analizlerinde firmaların proje kapsamında faaliyette 

bulunduğu program öncelikleri üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Her bir 

program önceliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve bu önceliklere atanmış 

performans göstergeleri incelenerek, önceliklere göre etkililik oranları hesaplanmıştır. 

Her bir vaka analizi sonrasında oluşturulan “sonuçlar zinciri”nde ise projelerin 

uygulama ve sonuç süreçleri özetlenmiştir. 

 

1.7. Çalışmanın Kısıtları  

o Program düzeyinde sayısal performans göstergelerinin tanımlanmamış olması, 

programın nicel etkisini ortaya koyma yolunda zorluk yaratmıştır. 

o Bazı firmaların sistematik bir veri depolama sisteminden yoksun olmaları ve firmaların 

özellikle mali verileri paylaşma konusundaki isteksizlikleri, “destek sonrası” verilerine 

ulaşılması konusunda zorluk yaratmıştır.  

o Proje başında performans göstergelerinin gerçekçi şekilde belirlenmemesi nedeniyle 

destek öncesi – sonrası analizinde zorluk yaşanmıştır.  

o Performans göstergelerinin bazılarının KAYS üzerinde sistematik olarak hatalı 

gösterilmesi nedeniyle, verilerin derlenmesi ve yorumlanması aşamasında yoğun 

şekilde düzeltme yapılması gerekmiştir. Örnek olarak “proje kapsamında engellenen 

katı atık miktarı” göstergesini ele alırsak; birçok firmada engellenen katı atık miktarının 

mevcut durumu yerine “firmanın üretim prosesinde ortaya çıkan katı atık miktarı”nın 



  

    12 
 

yazılmış olduğu; hedeflenen değerde ise “proje kapsamında engellenmesi öngörülen 

katı atık miktarının” yer aldığı görülmüştür.  Bu performans göstergesi kapsamında 

yorum yapabilmek için, öncelikle başvuru dokümanlarının taranarak her proje özelinde 

mevcut durum ve hedef değerlerinin incelenmesi ve kastedilen veriyi yansıtabilmesi 

için bu değerler üzerinde revizyon yapılması gerekmiştir. 

o Yararlanıcı firmalardaki iş değişiklikleri nedeni ile proje ile ilgili bilgi sahibi kişilere 

ulaşılmakta güçlük yaşanmıştır. 

o Bazı projeler için İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarının yapmış oldukları nihai 

izlemeden elde edilen veriler, henüz projenin yeni bitmiş olması, çıktı ve sonuç 

göstergelerinin açıkça belirlenmemiş olması ve bu nedenle bazı performans 

göstergelerinin t1 döneminde (nihai izleme dönemi) ölçülememesi nedeniyle eksiktir. 

Bu nedenle karşılaştırmalar projeler kapsamında t0 dönemi (proje öncesi dönemde 

belirlenen hedef çıktı/sonuçlar) ve t2 dönemi (etki değerlendirme dönemi) arasında 

yapılmıştır.  
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2. TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK PROGRAMLARINA GENEL 

BAKIŞ 

2.1. Programların Teklif Çağrısı Dönem Planlarıyla Olan İlgililiği 

2.1.1. 2013 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı 

2010 – 2013 Doğu Marmara Bölge Planı 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 2010-2013 dönemi için hazırlanan bölge 

planında TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin vizyonu “Stratejik konumu ve işbirliği ağlarından güç alan, 

çok yönlü ekonomik yapısı ile değer üreten, zengin beşeri potansiyeliyle geleceğe yön veren, 

yaşam kalitesi ile fark yaratan, insan ve bilgi odaklı, yeniliklere açık, küresel rekabette lider ve 

sürdürülebilir kalkınmada MARKA bölge olmak” olarak belirlenmiştir. Doğu Marmara Bölge 

Planı vizyonuna ulaşmak için belirlenen gelişme eksenlerinden “çevresel sürdürülebilirliğin 

sağlanması” kapsamında yer alan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde 

faydalanılan enstrümanlardan biri de mali destek programlarıdır. Bu kapsamda, Temiz Üretim 

Mali Destek Programı ile Doğu Marmara Bölgesi’nin çevresel sürdürülebilirliğine, kentsel 

mekân kalitesine ve küresel rekabet edebilirliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı 

Dokuzuncu Kalkınma Planı’nın “Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının 

Geliştirilmesi” başlığının alt maddelerinde,  

 Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal kaynakların koruma ve kullanma 

koşulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını 

sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturulacaktır,  

 Uluslararası yükümlülüklerin karşılanması, sürdürülebilir kalkınma ve ortak fakat farklı 

sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yerine getirilecektir,  

 Sanayide çevre dostu tekniklerin uygulanmasıyla hammadde kullanımındaki etkinlik 

artırılarak daha verimli üretim gerçekleştirilecek ve atıklar azaltılacaktır, denilmektedir. 

Ayrıca “Sanayi ve Hizmetlerde Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin 

Sağlanması” başlığında; 
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 Sanayi ve çevre politikalarının uyumu gözetilerek büyümenin sürdürülebilirliği 

sağlanacaktır. Sanayide, insan sağlığına ve çevre kurallarına uygun üretim yapılacak, 

sosyal sorumluluk standartlarının gözetilmesine önem verilecektir denilmektedir. 

Ulusal Stratejiler: 

Türkiye’nin, AB’ye girişi için bir ön koşul olan, AB çevre müktesebatına uyum 

sağlaması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla tam uyumun sağlanması için 

ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleştirilmesi zorunlu çevresel iyileştirmeler 

ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri içeren Ulusal Çevre Stratejisi (UÇES) 

(2007-2023) dokümanında temiz üretimle ilgili önemli tespitler yer almaktadır. “Kirliliği 

önleyici tedbirlerin alınması” UÇES’in hazırlanmasında dikkate alınan ilkeler arasında yer 

almaktadır (Bölüm 3). Bu ilke “Çevre kirliliğinin önlenmesi, önleyici tedbirlerin alınması ile 

daha ekonomik şekilde sağlanabilir. Kirliliğin kaynağında önlenmesi kirlilik oluştuktan sonra 

giderilmesinden daha ekonomik ve etkin bir faaliyettir. Bu nedenle faaliyetlerin çevrede en az 

değişikliğe sebep olacak, insan sağlığına ve çevreye en az risk oluşturacak, havayı en az 

kirletecek ve kullanılan ürünleri yeniden kullanılabilecek şekilde olmasına dikkat edilecektir” 

şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklama aynı zamanda temiz (sürdürülebilir) üretim kavramının 

tanımı ile bire bir örtüşmektedir. Bu dokümanın “Çevre Korumada Yaşanılan Darboğazlar ve 

Riskler” bölümünde (2.4) “çevresel izinlerde sadece tesis çıkısına ait çözümlerin istenmesinin 

temiz (sürdürülebilir) üretim yaklaşımıyla örtüşmediği; ancak, son yıllarda özellikle Çevre ve 

Orman Bakanlığı’nca (mülga) denetleme ve yaptırımın yanı sıra uygun teknolojilerin 

belirlenmesi ve kullanılması yönünde uygulamaların hız kazandığı; gerek atıksu ve gerek atık 

yönetimi konusunda, kirliliği kaynağında azaltma, geri kazanım, temiz üretim ve ölçek 

ekonomisinin kullanılarak sistem çözümü yaklaşımlarının uygulanarak önemli neticeler 

alınmaya başlandığı” ifade edilmektedir. 

2.1.2. 2014 ve 2015 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programları 

2014 –2023 Doğu Marmara Bölge Planı 

2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı taslağında 3 eksen yer almaktadır; Yaşanabilir 

Bölge, Rekabetçi Bölge ve Öğrenen Bölge. Yaşanabilir Bölge ekseninde yer alan “Çevresel 

Sürdürülebilirliği Sağlamak” amacına ilişkin belirlenen araçlardan “Enerji verimliliğinin 

arttırılması”  ve “Yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi”;  Rekabetçi Bölge 

ekseninde yer alan “Yüksek katma değerli yenilikçi ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetlere 
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geçmek” amacına ilişkin belirlenen araçlardan “Temiz üretime geçilmesi ve yeşil 

büyümenin sağlanması”, tasarlanan temiz üretim mali destek programına dayanak teşkil 

etmektedir. 

10. Kalkınma Planı 

10. Kalkınma Planında temiz üretim kavramına yer verilen başlıklar şu şekildedir: 

1030: Ekonomik büyüme, nüfus artışı, üretim ve tüketim alışkanlıklarının çevre 

üzerindeki baskıları devam etmektedir. Çevre ve doğal kaynak yönetiminde planlama, 

uygulama, izleme ve denetimin geliştirilmesi gerekmektedir. Kurumlar arası yetki 

çakışmalarının giderilmesi ve işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çevresel 

yatırımlar için finansman kaynaklarının geliştirilmesi ve kaynakların etkili kullanımı ile 

çevreye ciddi etkisi olabilecek proje ve programların etkilerinin değerlendirilerek önlem 

alınmasını sağlayacak araçların güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çevre dostu yöntem 

ve teknolojilere yönelik Ar-Ge ve yeniliğin geliştirilmesi de ekonomik büyümeyi desteklemek 

açısından önem arz etmektedir. 

1032: Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda 

çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin 

geliştirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması 

hedeflenmektedir. 

1035: Üretim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko-verimlilik, temiz üretim 

teknolojileri gibi çevre dostu uygulamalar desteklenecek, çevre dostu yeni ürünlerin 

geliştirilmesi ve markalaşması teşvik edilecektir. 

1041: Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme gibi alanlarda 

yeşil büyüme fırsatları değerlendirilecek, çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş 

alanları, Ar-Ge ve yenilikçilik desteklenecektir. 

Ulusal Stratejiler: 

Türkiye’nin, AB’ye girişi için bir ön koşul olan, AB çevre müktesebatına uyum 

sağlaması ve mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla tam uyumun sağlanması için 

ihtiyaç duyulacak teknik ve kurumsal altyapı, gerçekleştirilmesi zorunlu çevresel iyileştirmeler 

ve düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri içeren Ulusal Çevre Stratejisi (UÇES) 
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(2007 – 2023) dokümanında temiz üretimle ilgili önemli tespitler yer almaktadır. 

“Kirliliği önleyici tedbirlerin alınması” UÇES’in hazırlanmasında dikkate alınan ilkeler 

arasında yer almaktadır (Bölüm 3). Bu ilke “Çevre kirliliğinin önlenmesi, önleyici tedbirlerin 

alınması ile daha ekonomik şekilde sağlanabilir. Kirliliğin kaynağında önlenmesi kirlilik 

oluştuktan sonra giderilmesinden daha ekonomik ve etkin bir faaliyettir. Bu nedenle 

faaliyetlerin çevrede en az değişikliğe sebep olacak, insan sağlığına ve çevreye en az risk 

oluşturacak, havayı en az kirletecek ve kullanılan ürünleri yeniden kullanılabilecek şekilde 

olmasına dikkat edilecektir” şeklinde açıklanmaktadır. Bu açıklama aynı zamanda temiz 

(sürdürülebilir) üretim kavramının tanımı ile bire bir örtüşmektedir. Bu dokümanın “Çevre 

Korumada Yaşanılan Darboğazlar ve Riskler” bölümünde (2.4) “çevresel izinlerde sadece tesis 

çıkısına ait çözümlerin istenmesinin temiz (sürdürülebilir) üretim yaklaşımıyla örtüşmediği; 

ancak, son yıllarda özellikle Çevre ve Orman Bakanlığı’nca (mülga) denetleme ve yaptırımın 

yanı sıra uygun teknolojilerin belirlenmesi ve kullanılması yönünde uygulamaların hız 

kazandığı; gerek atık su ve gerek atık yönetimi konusunda, kirliliği kaynağında azaltma, geri 

kazanım, temiz üretim ve ölçek ekonomisinin kullanılarak sistem çözümü yaklaşımlarının 

uygulanarak önemli neticeler alınmaya başlandığı” ifade edilmektedir. 

2.2. Programların Amaç ve Öncelikleri 

“Temiz Üretim Mali Destek Programları”nın genel amacı KOBİ tanımını sağlayan 

mevcut ve yeni girişimlerin, kâr amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden 

geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin 

ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.  

Program önceliklerden 5 tanesi her üç mali destek programında aynı kalmakla beraber, 

2015 yılında “Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” önceliği 

programdan çıkarılmıştır. “Endüstriyel simbiyoz uygulamaları”6 önceliğine yönelik her üç 

programda da başvuru gelmemiştir. 

Yıllara yaygın program öncelikleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

                                                 
6 Endüstriyel simbiyoz doğadakine benzer şekilde birbirine yakın iki bağımsız endüstriyel işletme arasında malzeme ve enerji değişimi 

olarak tanımlanır. Bu anlamda kavram belirli bir coğrafi bölge veya belirli bir sektörel küme içerisindeki endüstriyel süreçler arasında 

malzeme ve enerjinin tekrar veya farklı biçimlerde kullanılmasını ifade eder (SKD Türkiye, 2016) . 
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Şekil 8 Yıllara Yaygın Program Öncelikleri 

 

 

 

Program öncelikleri ve performans göstergeleri eşleştirildiğinde görülmektedir ki: 

o 2015 yılında “Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” 

başlığı önceliklerden çıkarılmış olmasına karşın başlığa ait performans göstergeleri 

varlığını sürdürmüştür.  

o 2013 ve 2014 yıllarında program öncelikleri arasında “Ürün özelliklerinin değiştirilerek 

çevreye dost ürünlerin tasarlanması” ve “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya 

enerji üretimi” başlıkları bulunmasına karşın, bu önceliklere yönelik performans 

göstergesi belirlenmemiş olup, bu önceliklere yönelik performans göstergesi 2015 

yılında tanımlanmıştır.  

o 2015 yılında “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” göstergesine 7 

performans göstergesi daha atanmıştır.  

o 2015 yılında önceliklerde 3 adet sınıflandırmaya katılmamış öncelik de gösterge setine 

eklenmiştir.  

o Her 3 yılda da “Endüstriyel Simbiyoz” önceliğine yönelik gösterge tanımlanmamıştır.  

Program öncelikleri ve performans göstergeleri eşleşmeleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir. 
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Şekil 9 Program Öncelikleri ve Performans Göstergeleri Eşleşmeleri 
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2.3. Destek Alan Firmaların Genel Özellikleri  
 

2.3.1. Firmaların Sektörel Sınıflandırılması 

2013 yılında destek alan 15 firmanın 14’ü, 2014 yılında destek alan 18 firmanın 15’i ve 

2015 yılında destek alan 10 firmanın hepsi NACE sınıflandırmasına göre “C - İmalat 

Sektörü”nde faaliyet göstermektedir.  

 

 

Grafik 1 İllere Göre Yıllara Yaygın Sektörel Dağılım 
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İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların alt faaliyet kırılımları aşağıdaki şekilde 

yıllara yaygın olarak gösterilmiştir. 

 

Grafik 2 Yıllara Yaygın İmalat Sektörü Alt Kırılımları 

2.3.2. Firmaların Yaşı 

Firmaların faaliyette bulundukları zaman dilimi incelendiğinde, destek aldıkları yıllar 

itibariyle yaşı 10 ve üzerinde olan firmaların toplam firmaların %71’ini oluşturduğu 

belirlenmiştir. Buradan hareketle, firmaların olgunluk seviyeleri arttıkça temiz üretim 

konusundaki bilinç düzeylerinin arasında bir korelasyon olduğu gözlemlenmektedir. 
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yaş aralığında ve yirmi üçünün de yaşının 10 ve üzerinde olduğu görülmektedir. 2013 yılında 

üç firmanın yaşı 3-5 yıl aralığında ve 9 firmanın 10 yaş ve üstündedir. 2014 yılında bir firma 

0-1 yaş aralığında, iki firma 5-10 yaş aralığında ve on firmanın yaşı 10 ve üstündedir. 2015 

yılında bir firmanın yaşı 3-5 aralığında, iki firma 5-10 yaş aralığında ve dört firma da 10 yaş ve 

üstündedir. 
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2.3.3. Firma Büyüklüklerindeki Değişim 

2013 yılı destek alan ve anketi cevaplayan firmaların 2013 – 2018 yılları arasındaki 5 

yıllık büyüklüklerine bakacak olursak; 2 firma küçük ölçekli işletmenin statüsünden orta ölçekli 

işletme statüsüne çıktığı, 3 firmanın KOBİ statüsünden büyük ölçekli işletme statüsüne çıktığı 

belirlenmiştir. 7 firmanın ise halen aynı ölçekte olduğu görülmektedir. 

2014 yılı destek alan ve anketi cevaplayan firmaların 2014 – 2018 yılları arasındaki 4 

yıllık büyüklüklerine bakacak olursak; 1 firmanın mikro işletme statüsünden küçük işletme 

statüsüne çıktığı, 2 firmanın küçük ölçekli işletme statüsünden orta ölçekli işletme statüsüne 

çıktığı, 2 firmanın da KOBİ statüsünden büyük ölçekli firma statüsüne çıktığı belirlenmiştir. 8 

firmanın ise halen aynı ölçekte olduğu görülmektedir. 

2015 yılı destek alan ve anketi cevaplayan firmaların 2013 – 2018 yılları arasındaki 3 

yıllık büyüklüklerine bakacak olursak; 1 firmanın mikro işletme statüsünden küçük işletme 

statüsüne çıktığı, 3 firmanın küçük ölçekli işletme statüsünden orta ölçekli işletme statüsüne 

çıktığı belirlenmiştir. 3 firmanın ise halen aynı ölçekte olduğu görülmektedir. 
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Toplamda 18 firmanın ölçek değiştirmediği, 2 firmanın mikro işletme 

statüsünden küçük işletme statüsüne çıktığı, 7 işletmenin küçük ölçekli işletme statüsünden orta 

ölçekli işletme statüsüne çıktığı, 5 firmanın da KOBİ statüsünden büyük ölçekli firma statüsüne 

çıktığı belirlenmiştir. 

 

 

2.3.4. Anket Katılımcılarının Cinsiyet ve Eğitim Durumu 

 

8% 8%
58%

25%8%

85%

8%14%

43%

43%

0%

50%

100%

150%

200%

Lise Ön Lisans Lisans Yüksek
Lisans

Eğitim Durumu

2013 2014 2015

17%

100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015

Cinsiyet

Kadın Erkek

Grafik 5 Eğitim Durumu Grafik 6 Cinsiyet 

Grafik 4 Firma Büyüklüklerindeki Değişim 

2 3

7

1

2
2

8

1

3

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Evet büyüdük, ancak
halen KOBİ

statüsünde olmakla
beraber mikrodan

küçük işletme
statüsüne çıktık.

Evet büyüdük, ancak
halen KOBİ

statüsünde olmakla
beraber küçükten

orta işletme
statüsüne çıktık.

Evet, büyüdük ve
KOBİ statüsünden

büyük işletme
statüsüne çıktık.

Hayır, halen aynı
ölçekteyiz.

Firma Büyüklüklerindeki Değişim

2013 (5 yıllık değişim) 2014 (4 yıllık değişim) 2015 (3 yıllık değişim)



  

    24 
 

2013 yılında anketi cevaplayan personelin %83’ünün erkek, %17’sinin kadın 

olduğu görülmektedir. Ayrıca anketi cevaplayan personelin %8’i lise, %8’i ön lisans, %58’i 

lisans ve %25’i yüksek lisans mezunudur. 2014 yılında anketi cevaplayan personelin 

%100’ünün erkek olduğu görülmektedir. Ayrıca anketi cevaplayan personelin %8’i lise, %85’i 

lisans ve %8’i yüksek lisans mezunudur. 2015 yılında anketi cevaplayan personelin %100’ünün 

erkek olduğu görülmektedir. Ayrıca anketi cevaplayan personelin %14’ü lise, %43’ü lisans ve 

%43’ü yüksek lisans mezunudur. 

2.3.5. Ajans Desteği Sonrası Başvurulan Destek Mekanizmaları 

2013 yılında mali destek alan yararlanıcıların 2’si Ajans projesi sayesinde edinilen 

tecrübe ile KOSGEB ve TEYDEB desteklerine başvurduklarını beyan etmiştir. 10 yararlanıcı 

ise herhangi bir destek mekanizmasına başvuruda bulunmamıştır.  

2014 yılında mali destek alan yararlanıcıların 2’si Ajans projesi sayesinde edinilen 

tecrübe il diğer kurum/kuruluşların desteklerine başvuru yaptıklarını beyan etmiş olup, hangi 

destek mekanizmasına başvuru yaptıklarını belirtmemişlerdir. 11 yararlanıcı ise herhangi bir 

destek mekanizmasına başvuruda bulunmamıştır.  

2015 yılında mali destek alan yararlanıcıların 2’si Ajans projesi sayesinde edinilen 

tecrübe ile KOSGEB ve 1‘i de TEYDEB desteklerine başvurduklarını beyan etmiştir. 4 

yararlanıcı ise herhangi bir destek mekanizmasına başvuruda bulunmamıştır. 

Anket uygulanan 12 adet 2013 yılı mali destek yararlanıcısından 1’i daha sonraki 

yıllarda Ajans desteklerine başvurduğunu beyan etmiştir. Bu firma 2015 yılı Makina İmalat 

Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. 

Anket uygulanan 13 adet 2014 yılı mali destek yararlanıcısından 1’i daha sonraki yıllarda Ajans 

desteklerine başvurduğunu beyan etmiştir. Bu firma 2018 yılı Ulaşım Araç ve Sistemleri Değer 

Zincirlerinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı’na başvurmuş fakat destek almaya hak 

kazanamamıştır. Anket uygulanan 7 adet 2015 yılı mali destek yararlanıcısından 1’i 2010 Yılı 

KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında destek almıştır. 

 Destek yararlanıcıların yalnızca %20’sinin Ajans desteği ile edinilen tecrübe sonrasında 

başka bir destek mekanizmasından yararlanma girişiminde bulunmuş olması, firmalarda proje 

kültürünün yeterince güçlü olmadığı şeklinde yorumlanabilir.  
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Grafik 7 “Proje sayesinde edinilen tecrübe ile herhangi bir kurum/kuruluşa proje başvurusunda bulunuldu mu?” 

 
2.3.6. Destek Sonrası Ajans Desteklerine Yönelik Tutum ve Yargılar 

2013 ve 2015 yıllarında destek alan firmaların tümü Ajans desteklerine daha sonraki 

dönemlerden yeniden başvurmak istediklerini belirtmişlerdir. 2014 yılında destek alan 3 firma 

Ajans desteklerine yeniden başvuru yapmak istemediklerini belirtmişlerdir. Firmalardan biri 

artık KOBİ statüsünden çıktığı için destek mekanizmasına başvuramayacağını belirtirken, iki 

firma ise konuyla ilgili bir yorum getirmemiştir. 

 Ajans desteklerine yeniden başvuru yapmak istediklerini belirten firmaların beyanları 

incelendiğinde, “Ajans desteklerinin firmaları için faydalı olduğu”, “planlanan yatırımlarda 

zaman ve maliyet faydası sağladığı”, “güncel teknolojik yatırım yapmalarına imkân verdiği”, 

“rekabetçi avantaj sağladığı” ve “proje kültürünü geliştirdiği” konularında açıklamalarda 

bulunulduğu görülmüştür. 

2013 yılında mali destek alan yararlanıcılardan 9’u proje uygulama sürecinde herhangi 

bir zorluk yaşamazken, 2’si proje uygulama ve satın alma sürecinin karışık olduğunu, 1’i de 

raporlama konusunda zorlandıklarını belirtmiştir. 2014 yılında 2 yararlanıcı proje uygulama ve 

satın alma sürecinin karışık olduğunu belirtirken, 11’i proje uygulama sürecinde herhangi bir 

zorluk yaşamadığını belirtmiştir. 2015 yılında ise 1 yararlanıcı proje uygulama ve satın alma 

sürecinin karışık olduğunu belirtirken, 6 yararlanıcı proje uygulama sürecinde herhangi bir 

zorluk yaşamadığını belirtmiştir. Destek yararlanıcılarının %80’inin proje uygulama sürecinde 

sorun yaşamadığını belirtmesi, Ajans prosedürlerinin yararlanıcı dostu olduğu anlamına 
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gelebileceği gibi, izleme ve değerlendirme aşamasında Ajans tarafından yararlanıcılara 

yeterli destek sağlandığı şeklinde de yorumlanabilir. 

 

Grafik 8 “Proje Uygulama Aşamasında Zorluk Yaşandı mı?” 

“Proje sonunda belirlenen hedeflere ulaştık” önermesine katılım durumunu yıllar 

bazında değerlendirdiğimizde; 2013 yılında 5, 2014 yılında 9 ve 2015 yılında 4 firma 

“kesinlikle katılıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 2013 yılında 7, 2014 yılında 4 ve 2015 

yılında 3 firma önermeye “katıldıklarını” beyan etmişken, 2015 yılında 1 firma önermeye 

“kesinlikle katılmadığını” belirtmiştir. 

 

Grafik 9 "Proje sonunda belirlenen hedeflere ulaştık" 

“MARKA’dan destek aldığımıza memnunuz” önermesine katılım durumunu yıllar 

bazında değerlendirdiğimizde; 2013 yılında 11, 2014 yılında 12 ve 2015 yılında 5 firma 
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“kesinlikle katılıyorum” şeklinde cevap vermiştir. 2013 yılında 1, 2014 yılında 1 ve 

2015 yılında 1 firma önermeye “katıldıklarını” beyan etmişken, 2015 yılında 1 firma önermeye 

“kesinlikle katılmadığını” belirtmiştir. 

 

Grafik 10 "MARKA'dan destek aldığımıza memnunuz" 

2.3.7. Destek Sonrası Dönemde Firmalarda Yaşanan Organizasyonel 

Değişiklikler 

“Ajanstan aldığınız mali destek sonrasında aşağıdaki alanlardan hangilerinde gelişme 

yaşanmıştır?” sorusuna verilen cevapları bir bütün olarak incelediğimizde 2013 yılında 10 

firmanın üretim miktarında artış yaşadığı, 7 firmanın üretim kapasitesinde artış olduğu, 4 

firmanın net satışlarının arttığı, 9 firmanın ürün kalitesinde iyileşme sağlandığı, 5 firmanın 

pazarlama gücünün arttığı, 3 firmanın ihracat hacminin arttığı ve 1 firmanın üretimde 

yenilenebilir enerji kullanımına başladığı görülmektedir. Üretim miktarı artan 10 firmanın 

7’sinin üretim kapasitesinde artış olduğu, 4’ünün net satışlarının arttığı ve 9’unun da ürün 

kalitesinde artış olduğunu beyan ettiği görülmektedir. 

2014 yılına baktığımızda, 6 firmanın üretim miktarında artış yaşadığı, 7 firmanın üretim 

kapasitesinde artış olduğu, 4 firmanın net satışlarının arttığı, 9 firmanın ürün kalitesinde 

iyileşme sağlandığı, 6 firmanın pazarlama gücünün arttığı, 1 firmanın ihracat hacminin arttığı 

ve 2 firmanın da enerji verimliliğinin arttığını beyan ettiği görülmektedir. Üretim kapasitesi 

artan 7 firmanın 5’inin üretim miktarının arttığı, 3’ünün net satışlarının arttığı ve 5’inin de 

pazarlama kalitesinde artış olduğunu beyan ettiği görülmektedir. 

2015 yılında 3 firmanın üretim miktarında artış yaşadığı, 4 firmanın üretim 

kapasitesinde artış olduğu, 4 firmanın net satışlarının arttığı, 3 firmanın ürün kalitesinde 
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iyileşme sağlandığı, 4 firmanın pazarlama gücünün arttığı, 1 firmanın ihracat hacminin 

arttığı, 1 firmanın işçi sağlığı ve çevre şartlarının iyileştiğini beyan ettiği, 1 firmanın da enerji 

verimliliğinde artış olduğunu beyan ettiği görülmektedir. Üretim miktarında artış olan 3 

firmanın, üretim kapasitesi, net satışlar ve pazarlama gücünde artış olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 11 "Ajanstan aldığınız mali destek sonrasında aşağıdaki alanlardan hangilerinde gelişme yaşanmıştır?” 

2013 yılı temiz üretim mali destek programı yararlanıcılarından 3’ü çevre, 

sürdürülebilirlik, eko-verimlilik vs. konularda ödül aldıklarını beyan etmişlerdir. 1’i “Kocaeli 

Sanayi odası Sektörel Performans Ödülü”, 1’i “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre 

Ödülü” aldığını ifade ederken, 1 firma da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Ozon 

Tabakasının Korunması Günü” etkinlikleri çerçevesinde ödül aldıklarını belirtti. 

2014 yılı temiz üretim mali destek programı yararlanıcılarından 3’ü çevre, 

sürdürülebilirlik, eko-verimlilik vs. konularda ödül aldıklarını beyan etmişlerdir. 1’i “Sanayi 

Bakanlığı Verimlilik Ödülü”, 1’i “KOSGEB - Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü” aldığını ifade 

ederken, 1 firma da “Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü”. “Sürdürülebilirlik 

Akademisi Sürdürülebilir İş Ödülleri Karbon ve Enerji Yönetimi Ödülü”, “İstanbul Sanayi 
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Odası Enerji Verimliliği Ödülü”, “Sağlıklı Kentler Birliği Çevreci Tesis Ödülü”, 

“Green World Awards Carbon Reduction Global Silver Winner” ve ÇEVKO Yeşil Nokta Atık 

Yönetim Sistemi ve Uygulamaları Kategorisi Sanayi Ödülü” aldığını beyan etmiştir. 

2015 yılı temiz üretim mali destek programı yararlanıcılarından hiçbiri çevre, 

sürdürülebilirlik, eko-verimlilik vs. konularda ödül aldıklarını beyan etmemiştir. 

 

Grafik 12 Yararlanıcılar Tarafından Alınan Ödüller 

İSO 14001 standardı, gönüllü uygulanacak bir standart olmasına karşın gerek 

işletmelerin sosyal sorumluluk boyutuyla çalışanlarına, müşterilerine ve topluma karşı 

sorumluluğu, gerekse de doğal çevrenin korunması yoluyla temiz ve çevreyi koruyarak 

üretimin yarattığı yeni pazar paylaşımları ve rekabet ile bu standardı uygulamak fiilen bir 

zorunluluğa dönüşmektedir (Yontar, 2011). 

2013 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 12 

yararlanıcıdan 5’i İSO 14001 kalite belgesine sahipken, 7 firma belgeye sahip değildir. İSO 

14001 sahibi 1 firma, belgeyi Ajans desteği sayesinde aldığını beyan etmiştir. 

2014 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 13 

yararlanıcıdan 10’u İSO 14001 kalite belgesine sahipken, 3 firma belgeye sahip değildir. İSO 

14001 sahibi 6 firma, belgeyi Ajans desteği sayesinde aldığını beyan etmiştir. 
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2015 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 7 

yararlanıcıdan 4’ü İSO 14001 kalite belgesine sahipken, 3 firma belgeye sahip değildir. İSO 

14001 sahibi 2 firma, belgeyi Ajans desteği sayesinde aldığını beyan etmiştir. 

 

Grafik 13 Firmaların ISO 14001 Sahipliği 

Firmaların sahip olduğu diğer kalite belgelerini inceleyecek olursak; 2013 yılında anketi 

cevaplayan 12 firmadan 10’unun, 2014 yılında anketi cevaplayan 13 firmadan 10’unun ve 2015 

yılında anketi cevaplayan 7 firmadan 5’inin ISO 9001 Kalite Belgesi’ne sahip olduğu 

görülmektedir. Bir kuruluşun müşteri ve yasal şartları karşılayarak, müşteri tatminini arttırmak 

için kullanabileceği bir kalite yönetim sistemi için şartları belirleyen (İlkay & Varinli, 2005) 

ISO 9001 belgesinin yararlanıcıların büyük bir yüzdesi tarafından edinilmiş olması, firmaların 

süreç iyileştirme çalışmalarına stratejik önem verdiklerinin bir göstergesidir. 

2013 yılında anketi cevaplayan 12 firmadan 4’ünün, 2014 yılında anketi cevaplayan 13 

firmadan 6’sinin ve 2015 yılında anketi cevaplayan 7 firmadan 2’sinin; iş sağlığı ve güvenliği 

faaliyetlerini firma strateji ve faaliyetleri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alan ve 

geliştiren OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine sahip olduğu görülmektedir.  

Firmaların sahip olduğu diğer belgeler aşağıdaki grafikte görülmektedir. 
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Grafik 14 Destek Programlarına Göre Kalite Belgeleri 

2.3.8. Firmaların Temiz Üretim Algıları ve Kazanımları 

2013 yılı destek kullanıcılarından 2’si "İşletmede uygulanan temiz üretim/eko-

verimlilik mekanizmaları yeterlidir" önermesine kesinlikle katılmakta, 8’i katılmakta, 2’si ise 

bu konuda kararsız olduğunu dile getirmektedir. 2014 yılı destek yararlanıcılarına bakacak 

olursak, 3 firma önermeye kesinlikle katıldığını beyan ederken, 8 firma katıldığını, 2 firma ise 

katılmadığını beyan etmektedir. 2015 yılı destek yararlanıcılarından 1’i önermeye kesinlikle 

katılmakta, 4’ü katılmakta, 1’i katılmamakta ve 1 ‘i de kesinlikle katılmadığını beyan 

etmektedir. 

 

 

Grafik 15 "İşletmede uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları yeterlidir" 

“İşletmede uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları verimlidir.” 

önermesini “İşletmede uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları yeterlidir” 

önermesine verilen cevaplar ile birlikte yorumladığımızda; 2013 yılında işletmede uygulanan 

temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmalarının yeterli olduğunu beyan eden firmalar 

(“katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” cevaplarını veren firmalar), aynı zamanda işletmede 

uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmalarının verimli olduğunu da beyan 

etmektedir. İşletmede uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmalarının yeterliliği 

konusunda kararsız olan 2 firma da işletmede uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik 

mekanizmalarının verimli olduğunu belirtmiştir. 
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2014 yılına bakarsak, işletmede uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik 

mekanizmalarının yeterli olduğunu beyan eden firmalar (“katılıyorum” ve “kesinlikle 

katılıyorum” cevaplarını veren firmalar), aynı zamanda işletmede uygulanan temiz üretim/eko-

verimlilik mekanizmalarının verimli olduğunu da beyan etmektedir. İşletmede uygulanan temiz 

üretim/eko-verimlilik mekanizmalarının yeterli olmadığını beyan eden (“katılmıyorum” cevabı 

veren) 2 firmadan 1’i işletmede uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmalarının 

verimliliği konusunda kararsız olduğunu, 1’i de “işletmede uygulanan temiz üretim/eko-

verimlilik mekanizmaları verimlidir.” Önermesine katıldığını beyan etmiştir. 

 

 

Grafik 16 "İşletmede uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları verimlidir." 

Firmaların temiz üretim mekanizmalarını kullanmaya başlamalarında itici güç oluşturan 

etmenlerin belirlenmesi amacıyla firmalara sorulan sorularda, en büyük itici gücün “firma 

yöneticilerinin çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki ahlaki görüşleri” olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan literatür taramasında (Hillary 2000, Williams & Schaefer 2012, Salimzadeh 2016, 

Fisher el. al. 2009) temiz üretim mekanizmalarının belirlenmesinde büyük önem arz ettiği 

gözlenen yasal yaptırımların, tedarikçi ve müşteri baskılarının örnek grubun organizasyonel 

davranışını belirleme konusunda büyük paya sahip olmadığı gözlemlenmiştir. 

Aşağıdaki grafikte yıllara yaygın olarak yasal yaptırımların, müşteri ve tedarikçi 

baskılarının ve firma yöneticilerinin çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki ahlaki görüşlerinin 
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işletmenin temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları kullanmaya başlamasındaki etki 

dağılımları verilmektedir. 

 

 

 

Grafik 17 İşletmenin Temiz Üretim/Eko-verimlilik Mekanizmaları Kullanmaya Başlamasında Etkili Olan Faktörler 

2013 yılı destek kullanıcılarından 1’i "Temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları 

işletmede maliyet etkinliği sağlamıştır." önermesine kesinlikle katılmakta, 9’u katılmakta, 1’i 

bu konuda kararsız olduğunu dile getirmekte ve 1’i de katılmamaktadır. 2014 yılı destek 

yararlanıcılarına bakacak olursak, 4 firma önermeye kesinlikle katıldığını beyan ederken, 9 

firma da katıldığını beyan etmektedir. 2015 yılı destek yararlanıcılarından 1’i önermeye 

kesinlikle katılmakta, 5’i katılmakta ve 1’i de kesinlikle katılmadığını beyan etmektedir. 
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Grafik 18 "Temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları işletmede maliyet etkinliği sağlamıştır." 

2013 yılı destek kullanıcılarından 2’si "Temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları 

işletmede enerji verimliliği sağlamıştır." önermesine kesinlikle katılmakta ve 10’u 

katılmaktadır. 2014 yılı destek yararlanıcılarına bakacak olursak, 7 firma önermeye kesinlikle 

katıldığını beyan ederken, 6 firma da katıldığını beyan etmektedir. 2015 yılı destek 

yararlanıcılarından 2’si önermeye kesinlikle katılmakta, 2’si katılmakta, 1’i kararsız olduğunu 

ifade etmekte, 1’i katılmamakta ve 1’i de kesinlikle katılmadığını beyan etmektedir. 

 

Grafik 19 "Temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları işletmede enerji verimliliği sağlamıştır." 

2013 yılı destek kullanıcılarından 2’si "Temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları 

işletmeye finansal açıdan kazanç sağlamıştır." önermesine kesinlikle katılmakta ve 10’u 
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katılmaktadır. 2014 yılı destek yararlanıcılarına bakacak olursak, 5 firma önermeye 

kesinlikle katıldığını beyan ederken, 8 firma da katıldığını beyan etmektedir. 2015 yılı destek 

yararlanıcılarından 1’i önermeye kesinlikle katılmakta, 4’ü katılmakta, 1’i kararsız olduğunu 

ifade etmekte ve 1’i de kesinlikle katılmadığını beyan etmektedir. 

 

Grafik 20 "Temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları işletmeye finansal açıdan kazanç sağlamıştır." 

2013 yılı destek kullanıcılarından 7’si "Uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik 

mekanizmaları işletme imajını güçlendirici rol oynamaktadır.” önermesine kesinlikle 

katılmakta ve 5’i de katılmaktadır. 2014 yılı destek yararlanıcılarına bakacak olursak, 10 firma 

önermeye kesinlikle katıldığını beyan ederken, 3 firma da katıldığını beyan etmektedir. 2015 

yılı destek yararlanıcılarından 2’si önermeye kesinlikle katılmakta, 3’ü katılmakta, 1’i kararsız 

olduğunu ifade etmekte ve 1’i de kesinlikle katılmadığını beyan etmektedir. 
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Grafik 21 "Uygulanan temiz üretim/eko-verimlilik mekanizmaları işletme imajını güçlendirici rol oynamaktadır. " 

2013 yılı destek kullanıcılarından 1’i "İşletmenin bütçe/yatırım kabiliyeti eksikliği 

temiz üretim/eko-verimlilik yatırımlarını güçlendirmemiz yolunda engel teşkil etmektedir." 

önermesine kesinlikle katılmakta ve 4’ü katılmakta, 4’ü kararsız olduğunu beyan etmekte ve 

3’ü de katılmamaktadır. 2014 yılı destek yararlanıcılarına bakacak olursak, 1 firma önermeye 

kesinlikle katıldığını beyan ederken, 6 firma katıldığını beyan etmekte, 3 firma kararsız 

olduğunu beyan etmekte,  2’si önermeye de katılmamakta ve 1’i de kesinlikle katılmamaktadır. 

2015 yılı destek yararlanıcılarından 1’i önermeye katılmakta, 4’ü kararsız olduğunu ifade 

etmekte ve 2’si de katılmadığını beyan etmektedir. 
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Grafik 22 "İşletmenin bütçe/yatırım kabiliyeti eksikliği temiz üretim/eko-verimlilik yatırımlarını güçlendirmemiz yolunda 

engel teşkil etmektedir." 

2013 yılı destek kullanıcılarından 1’i "İşletmedeki teknik personel eksikliği temiz 

üretim/eko-verimlilik yatırımlarını güçlendirmemiz yolunda engel teşkil etmektedir." 

Önermesine katılmakta, 2’si kararsız olduğunu beyan etmekte ve 9’u da katılmadığını beyan 

etmektedir. 2014 yılı destek yararlanıcılarına bakacak olursak, 1 firma önermeye kesinlikle 

katıldığını beyan ederken, 2 firma katıldığını beyan etmekte, 3 firma kararsız olduğunu beyan 

etmekte,  3’ü önermeye de katılmamakta ve 4’ü de kesinlikle katılmamaktadır. 2015 yılı destek 

yararlanıcılarından 4’ü kararsız olduğunu ifade etmekte ve 3’ü de katılmadığını beyan 

etmektedir. 
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Grafik 23 "İşletmedeki teknik personel eksikliği temiz üretim/eko-verimlilik yatırımlarını güçlendirmemiz yolunda engel teşkil 

etmektedir." 

2013 yılı destek kullanıcılarından 3’ü "İşletme stratejileri belirlenirken çevre bir karar 

unsuru olarak dikkate alınmaktadır." önermesine kesinlikle katılmakta ve 8’i katılmakta, 1’i 

kararsız olduğunu beyan etmektedir. 2014 yılı destek yararlanıcılarına bakacak olursak, 4 firma 

önermeye kesinlikle katıldığını beyan ederken, 8 firma katıldığını beyan etmekte ve 1 firma 

kararsız olduğunu beyan etmektedir. 2015 yılı destek yararlanıcılarından 2’si önermeye 

kesinlikle katılmakta, 4’ü katılmakta, 1’i de kesinlikle katılmadığını beyan etmektedir. 
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Grafik 24 "İşletme stratejileri belirlenirken çevre bir karar unsuru olarak dikkate alınmaktadır." 

2013 yılı destek kullanıcılarından 6’sı "Temiz üretim/eko-verimlilik stratejileri ‘küresel 

iklim değişikliği’ ile mücadelede önemli bir adımdır." önermesine kesinlikle katılmakta ve 6’sı 

da katılmaktadır. 2014 yılı destek yararlanıcılarına bakacak olursak, 9 firma önermeye 

kesinlikle katıldığını beyan ederken, 3 firma katıldığını beyan etmekte ve 1 firma kararsız 

olduğunu beyan etmektedir. 2015 yılı destek yararlanıcılarından 3’ü önermeye kesinlikle 

katılmakta, 3’ü katılmakta, 1’i de kesinlikle katılmadığını beyan etmektedir. 

 

Grafik 25 "Temiz üretim/eko-verimlilik stratejileri “küresel iklim değişikliği” ile mücadelede önemli bir adımdır." 

Temiz üretim mali destek yararlanıcılarının çok büyük çoğunluğu, temiz üretim 

uygulamalarının firmaya maliyet etkinliği sağladığı, finansal açıdan faydalı olduğu ve firmada 
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enerji verimliliği sağladığı görüşünü paylaşmaktadır. Bu firmaların temiz üretim 

mekanizmalarının işletme imajını güçlendirici rol oynadığı fikrinde oldukları görülmektedir.  

Anket cevaplarından firmaların, hâlihazırda büyük oranda verimli ve orta derecede 

yeterli gördükleri temiz üretim mekanizmalarını güçlendirmeleri için kayda değer bir kaynak 

eksikliği yaşamadıkları sonucu çıkmaktadır. Firmaların yaklaşık %60’ı teknik personel 

konusunda yeterli olduklarını savunurken, %41’i bütçe/yatırım kabiliyeti eksikliği 

yaşamadıklarını belirmiştir.  

Firma yöneticilerinin çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki ahlaki görüşlerinin, 

işletmenin temiz üretim mekanizmaları kullanmaya başlamasında yüksek oranda etkili 

olduğunu belirtilmeleri ve firmaların büyük oranda çevreyi bir karar unsuru olarak hesaba 

kattıklarını belirtmeleri de, KOBİ’lerdeki işletme sahibi-patronların kişisel çevre algılarının 

firmanın çevresel davranışında etki yaratıyor olma ihtimalinin güçlü olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca firmaların büyük kısmının, temiz üretim uygulamalarının iklim değişikliği ile 

mücadelede önemli bir adım olarak gördüğü belirlenmiştir. 

2.3.9. Destek Sonrasındaki Mali ve Teknik Göstergeler 

Karşıt durum etki değerlendirmesi gibi karşılaştırmalı bir yöntem izlenmediği için, mali 

göstergelerdeki değişimler Ajans desteğine atfedilmemekte, destek alan firmalara dair veri 

sağlamak için toplanmakta ve yorumlanmaktadır. 

Net Satışlar 

2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait net satış verilerini 2013 – 2018 yılları arasındaki sanayi 

ciro endeksi (2015=100) ile karşılaştırdığımızda ise, 2013, 2014 ve 2015 MDP 

yararlanıcılarının firmaların net satışlarının (2015=100) ortalama sanayi ciro endeksi ile aynı 

yönde seyrettiği görülmektedir. 
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Grafik 26 Yıllara Yaygın Net Satışlar (2013-2014-2015) – Ciro Endeksi 

2013 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 12 

yararlanıcıdan 8’i net satışları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonraki dönem olarak 2014 

yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden günümüze kadar olan dönemde net satışlardaki 

değişim %8 olarak hesaplanmıştır. 

2013 MDP yararlanıcı firmaların net satışlarındaki değişim oranı, 2013 – 2018 

arasındaki sanayi ciro endeksi7 ile karşılaştırıldığında (2015=100), 2013 MDP yararlanıcı 

firmaların net satışlarının (2015=100) ortalama ciro endeksi ile genel olarak uyumlu olduğu, 

2018 yılında ise düşüşe geçtiği görülmektedir. 
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Grafik 27 2013 MDP Yıllara Yaygın Net Satışlar – Ciro Endeksi 

2014 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 13 

yararlanıcıdan 8’i net satışları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonraki dönem olarak 2015 

yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden günümüze kadar olan dönemde net satışlardaki 

değişim %100 olarak hesaplanmıştır. 

2014 yılı MDP yararlanıcı firmaların net satışlarındaki değişim oranı, 2013 – 2018 

arasındaki sanayi ciro endeksi (2015=100) ile karşılaştırıldığında, 2014 MDP yararlanıcı 

firmaların net satışlarının (2015=100) ortalama ciro endeksi ile genel olarak uyumlu olduğu 

görülmektedir. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 MDP Net Satışlar - Ciro 

2013 MDP Net Satışlar (2015=100) Türkiye Ciro Endeksi (2015=100)



  

    44 
 

  

Grafik 28 2014 MDP Yıllara Yaygın Net Satışlar – Ciro Endeksi 

2015 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 7 

yararlanıcının hepsi net satışları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonraki dönem olarak 2016 

yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden günümüze kadar olan dönemde net satışlardaki 

değişim %38 olarak hesaplanmıştır. 

2015 yılı MDP yararlanıcı firmaların net satışlarındaki değişim oranı, 2013 – 2018 

arasındaki sanayi ciro endeksi (2015=100) ile karşılaştırıldığında, 2015 MDP yararlanıcı 

firmaların net satışlarının (2015=100) ortalama ciro endeksi ile uyumlu olduğu görülmektedir. 
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Grafik 29 2015 MDP8 Yıllara Yaygın Net Satışlar – Ciro Endeksi 

Net Kar 

2013, 2014 ve 2015 yıllarına yıllarında mali destek programları kapsamında destek alan 

tüm yararlanıcıların net karları genel olarak incelendiğinde, firmaların 2013 – 20179 yılları 

arasında net karlarını %48 oranında arttırmış oldukları görülmektedir. Grafiğe baktığımızda, 

net kar trendinin genel olarak yükseldiği görülmektedir. 

 

 
Grafik 30 Yıllara Yaygın Net Kar – 2013-2014-2015 MDP 

                                                 
8 Anketlerde 2018 yılı net kar verilerine ilişkin anlamlı bir geri bildirim olmadığı için 2018 yılı her 3 yıla ait net kar hesaplamalarında ihmal 
edilmiştir. 
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2013 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 12 

yararlanıcıdan 9’u net karları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonraki dönem olarak 2014 yılı 

baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2017 yılına kadar olan dönemde net kardaki değişim 

eksi yönde %41 olarak hesaplanmıştır. Grafiğe baktığımızda, net kar trendinin genel olarak 

düşüşte olduğu görülmektedir. 

 

Grafik 31 Yıllara Yaygın Net Kar – 2013 MDP 

2014 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 13 

yararlanıcıdan 8’i net karları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonraki dönem olarak 2015 yılı 

baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2017 yılına kadar olan dönemde net satışlardaki 

değişim %132 olarak hesaplanmıştır. Grafiğe baktığımızda, net kar trendinin yükselmekte 

olduğu görülmektedir. 
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Grafik 32 Yıllara Yaygın Net Kar – 2014 MDP 

2015 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 7 

yararlanıcının tümü net karları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonraki dönem olarak 2016 

yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2017 yılına kadar olan dönemde net satışlardaki 

değişim eksi yönde %41 olarak hesaplanmıştır. Grafiğe baktığımızda, net kar trendinin genel 

olarak düşüşte olduğu görülmektedir. 

 

 

Grafik 33 Yıllara Yaygın Net Kar – 2015 MDP 
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İstihdam 

TR42 Bölgesinin 2013 – 2018 yılları arasındaki sanayi istihdam verileri ile genel sanayi 

istihdam verilerini karşılaştırdığımızda, bölgedeki istihdamın toplam istihdamın ortalama 

%7’sini oluşturduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Aşağıdaki grafiğe göre 2017 yılına kadar 

büyüme trendi gösteren bölge istihdam trendinin, 2016 yılına kadar genel trende yakın 

seyrettiği, 2017 yılında genel trendin altına düştüğü ve 2018 yılında da düşüşe geçtiği 

görülmektedir. Temiz Üretim MDP kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yıllarında destek alan 

firmaların 2013 – 2018 yılları arasında istihdam artışı yaşadığı görülmektedir. 

 

  

Grafik 34 TR42 Bölgesi Sanayi Sektörü İstihdam Verileri 

2013 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 12 

yararlanıcının 10’u istihdam verileri konusunda bilgi vermiştir. Destek sonrası dönem olarak 

2014 yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2018 yılına kadar olan dönemde 
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istihdamdaki değişim %78 olarak hesaplanmıştır. İstihdam verileri, TR42 Bölgesi 

verileri ile karşılaştırıldığında, 2014 yılında bölgeye göre düşük seyreden istihdam 

rakamlarının, 2017 yılında bölge ortalamasının üzerine çıktığı görülmektedir. 

 

  

Grafik 35 2013 Yılı MDP İstihdam Verileri ve TR42 Bölgesi 

2014 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 13 

yararlanıcının 12’si istihdam verileri konusunda bilgi vermiştir. Destek sonrası dönem olarak 

2015 yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2018 yılına kadar olan dönemde 

istihdamdaki değişim %18 olarak hesaplanmıştır. İstihdam verileri, TR42 Bölgesi verileri ile 

karşılaştırıldığında 2015 yılınla kadar bölge ortalamasının aşağısında yer alan istihdamın, 

2015’ten itibaren bölge ortalamasının üzerinde seyrettiği görülmektedir. 
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Grafik 36 2014 Yılı MDP İstihdam Verileri ve TR42 Bölgesi 

2015 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 7 

yararlanıcının 5’i istihdam verileri konusunda bilgi vermiştir. Destek sonrası dönem olarak 

2016 yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2018 yılına kadar olan dönemde 

istihdamdaki değişim %5 olarak hesaplanmıştır. İstihdam verileri, TR42 Bölgesi verileri ile 

karşılaştırıldığında, 2015 – 2017 yılında bölge ortalamasının altına olan istihdamın 2018 yılında 

bölge ortalamasının üzerine çıktığı görülmektedir. 

  

Grafik 37 2015 Yılı MDP İstihdam Verileri ve TR42 Bölgesi 
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Yurt Dışı Satışlar 

TR42 Bölgesinin 2013-2018 yılları arasındaki yurt dışı satış verileri ile genel verileri 

karşılaştırdığımızda, bölge yurt dışı satışlarının toplam yurt dışı satışların ortalama %8’ini 

oluşturduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafiğe göre genel trende yakın seyreden TR42 bölgesi 

yurt dışı satışlarının, 2016 yılında genel trendin üzerine çıktığı görülmektedir. Temiz Üretim 

MDP kapsamında 2013, 2014 ve 2015 yıllarında destek alan firmaların 2013 – 201710 yılları 

arasındaki yurt dışı satışları incelendiğinde, yalnızca 2014 yılında düşüş gösterdiği ve 2015 

yılından sonra yükselme eğiliminde olduğu söylenebilir.  

  

Grafik 38 TR42 Bölgesi ve MDP Yurt Dışı Satış Verileri 

2013 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 12 

yararlanıcıdan 6’sı yurt dışı satışları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonraki dönem olarak 

2014 yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2017 yılına11 kadar olan dönemde yurt dışı 

satışlardaki değişim eksi yönde %26 olarak hesaplanmıştır. Grafiği incelediğimizde, 2013 yılı 

MDP kapsamında desteklenen firmaların yurt dışı satış trendinin 2014 yılı sonrası yaşadığı hızlı 

düşüş sonrası 2015 yılından itibaren TR42 bölgesine paralel olarak seyrettiği görülmektedir. 

                                                 
10 2013 yılınde destek kullanan firmaların anketlerinden 2018 yılı yurt dışı satış verilerine ilişkin anlamlı bir geri bildirim olmadığı için 2018 

yılı hesaplamalarda ihmal edilmiştir. 
11 2013 yılınde destek kullanan firmaların anketlerinden 2018 yılı yurt dışı satış verilerine ilişkin anlamlı bir geri bildirim olmadığı için 2018 

yılı hesaplamalarda ihmal edilmiştir. 
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Grafik 39 2013 Yılı MDP Yurt Dışı Satış Verileri ve TR42 Bölgesi 

2014 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 13 

yararlanıcıdan 8’i yurt dışı satışları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonrası dönem olarak 

2015 yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2018 yılına kadar olan dönemde yurt dışı 

satışlardaki değişim %201 olarak hesaplanmıştır. Grafiği incelediğimizde, 2014 yılı MDP 

kapsamında desteklenen firmaların yurt dışı satış trendinin 2015 yılı sonrasında TR42 

bölgesinin üzerinde gerçekleştiği ve 2018 yılında da kayda değer biçimde üzerinde seyrettiği 

görülmektedir. 
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Grafik 40 2014 Yılı MDP Yurt Dışı Satış Verileri ve TR42 Bölgesi 

2015 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 7 

yararlanıcıdan 4’ü yurt dışı satışları konusunda bilgi vermiştir. Destek sonrası dönem olarak 

2016 yılı baz alınmış olup, destek sonrası dönemden 2018 yılına kadar olan dönemde yurt dışı 

satışlardaki değişim %2 olarak hesaplanmıştır. Grafiği incelediğimizde, 2015 yılı MDP 

kapsamında desteklenen firmaların yurt dışı satış trendinin 2016 yılından beri hızla TR42 

bölgesinin üzerinde seyrettiği fakat 2018 yılında düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir. 

  

Grafik 41 2015 Yılı MDP Yurt Dışı Satış Verileri ve TR42 Bölgesi 
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2.3.10. Bütçe Gerçekleşmeleri ve Coğrafi Dağılım 

2013, 2014 ve 2015 yıllarında desteklenen projelere baktığımızda, Kocaeli’den 23, 

Sakarya’dan 14, Düzce’den 4, Bolu ve Yalova’dan da 1’er projenin desteklendiği 

görülmektedir.  

  Harita 1 Desteklenen Projelerin Coğrafi Dağılımı 

 Ortalama proje süresi 9 ay olarak gerçekleşen 2013 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında 

destek alan 15 firmanın bilgileri Doğu Marmara Bölgesi 5 il ve 51 ilçe detayında 

incelendiğinde, desteklerin 10’unun Kocaeli, 4’ünün Sakarya, 1’inin Düzce illerine verildiği 

görülmektedir.  

Ortalama proje süresi 9 ay olarak gerçekleşen 2014 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında 

destek alan 18 firmanın bilgileri Doğu Marmara Bölgesi 5 il ve 51 ilçe detayında 

incelendiğinde, desteklerin 8’inin Kocaeli, 6’sının Sakarya, 3’ünün Düzce e 1’inin Yalova 

illerine verildiği görülmektedir.  

Ortalama proje süresi 12 ay olarak gerçekleşen 2015 yılı Temiz Üretim MDP 

kapsamında destek alan 10 firmanın bilgileri Doğu Marmara Bölgesi 5 il ve 51 ilçe detayında 

incelenmiştir. Desteklerin 5’inin Kocaeli, 4’ünün Sakarya, 1’nin Bolu illerine verildiği 

görülmektedir. İlçe detayında incelemeler aşağıdaki tablolarda verilmektedir. 
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Grafik 42 İllere Göre Yıllara Yaygın Başarılı Proje Dağılımları 

 

 

Grafik 43 Kocaeli İlçelere Göre Yıllara Yaygın Proje Dağılımı 

2013 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında destek alan 10 Kocaeli firması ilçe bazında 

incelendiğinde 6 firmanın Gebze, 1’er firmanın da Kartepe, Çayırova, Dilovası ve Derince’de 

faaliyet gösterdiği görülmektedir. 
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2014 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında destek alan 8 Kocaeli firması ilçe 

bazında incelendiğinde 4 firmanın Gebze, 1’er firmanın da Çayırova, Kandıra, Başiskele ve 

Körfez’de faaliyet gösterdiği görülmektedir. 

2015 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında destek alan 5 Kocaeli firması ilçe bazında 

incelendiğinde 3 firmanın Gebze, 1’er firmanın da Gölcük ve Dilovası’nda faaliyet gösterdiği 

görülmektedir. 

 

  

Grafik 44 Sakarya İlçelere Göre Yıllara Yaygın Proje Dağılımı 

2013 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında destek alan 4 Sakarya firması ilçe bazında 

incelendiğinde 2 firmanın Arifiye, 1’er firmanın da Adapazarı ve Erenler’de faaliyet gösterdiği 

görülmektedir.  

2014 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında destek alan 6 Sakarya firması ilçe bazında 

incelendiğinde 3 firmanın Adapazarı, 2 firmanın Arifiye, 1 firmanın da Erenler’de faaliyet 

gösterdiği görülmektedir. 

2015 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında destek alan 4 Sakarya firması ilçe bazında 

incelendiğinde 3 firmanın Akyazı, 1 firmanın da Hendek’te faaliyet gösterdiği görülmektedir. 
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Grafik 45 Düzce İlçelere Göre Yıllara Yaygın Başarılı Proje Dağılımı 

2013 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında destek alan 1 Düzce firmasının Gümüşova’da 

faaliyet gösterdiği görülmektedir. 

2015 yılında Temiz Üretim MDP kapsamında destek almayan Düzce’nin 2014 yılında 

aldığı destekler incelendiğinde 2 firmanın Düzce Merkez, 1 firmanın da Gümüşova’da faaliyet 

gösterdiği görülmektedir. 

Bolu 2013 ve 2014 yıllarında Temiz Üretim MDP kapsamında destek almamıştır. 2015 

yılında Bolu Merkez’de faaliyet gösteren 1 firmanın destek aldığı görülmektedir. 

 Yalova 2013 ve 2015 yıllarında Temiz Üretim MDP kapsamında destek almamıştır. 

2014 yılında Yalova Merkez’de faaliyet gösteren 1 firmanın destek aldığı görülmektedir. 

Yıllara yaygın başvuru sayıları ve başarılı projeler değerlendirildiğinde; 2013 yılında 

%21’lik ve 2015 yılında %23’lük başarı oranlarıyla en başarılı il Kocaeli olurken, 2014 yılında 

%100’lük başarı oranıyla Yalova en başarılı il olmuştur. Tüm illerin yıllara yaygın başarı 

oranları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Yıl Durum Kocaeli Sakarya Düzce Bolu Yalova 

2013 

Başvuru Sayısı 47 21 7 2 2 

Başarılı Proje Sayısı 10 4 1 0 0 

Başarı Oranı 21% 19% 14% 0% 0% 

2014 
Başvuru Sayısı 39 25 11 7 1 

Başarılı Proje Sayısı 8 6 3 0 1 
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Başarı Oranı 21% 24% 27% 0% 100% 

2015 

Başvuru Sayısı 22 24 9 5 0 

Başarılı Proje Sayısı 5 4 0 1 0 

Başarı Oranı 23% 17% 0% 20% - 

 Tablo 1 Yıllara Yaygın Başvuru Sayıları ve Başarı Oranları 

 

Tamamlanan projelere ait destek bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Yıl Başvuru Sayısı 
Tamamlanan 
Proje Sayısı 

Toplam Kaynak 
Tutarı12 (TL) 

Proje Sözleşme 

Tutarı (TL) 
Ajans Taahhüt 

Tutarı (TL) 

2013 79 15 8.500.000,00 9.482.379,52 3.899.103,82 

2014 83 18 5.000.000,00 12.600.447,92 5.958.191,58 

2015 60 10 3.000.000,00 5.140.567,80 2.563.089,94 

Toplam: 222 43 16.500.000,00 27.223.395,24 12.420.385,34 

      

Yıl 
Eş Finansman 

(TL) 
Ortalama Destek 

Oranı 
Zeyilname Sayısı 

Toplam Net Ödeme 
(TL) 

Bütçe 

Gerçekleşmesi 

2013 6.168.809,56 45,29 0 3.609.528,56 93% 

2014 8.814.417,75 48,32 0 5.723.401,04 96% 

2015 3.227.890,34 49,91 0 2.423.564,05 95% 

Toplam: 18.211.117,65 47,84 0 11.756.493,65 95% 

Tablo 2 Yıllara Yaygın Destek Bilgileri 

Ajans taahhüt tutarları ve net ödemeler karşılaştırıldığında 2013 yılı bütçe 

gerçekleşmesinin %93, 2014 yılı bütçe gerçekleşmesinin %96, 2015 yılı bütçe 

gerçekleşmesinin %95 ve toplam bütçe gerçekleşmesinin %95 olduğu ölçülmektedir. Ek olarak, 

her 3 program için de bütçe revizyonu ya da herhangi önemli bir sözleşme değişikliği amacıyla 

zeyilname13 düzenlenmemiştir.  

                                                 
12 Programların ilan aşamasında ilan edilen bütçeleridir. 
13 Sözleşmede faaliyetlerdeki önemli değişiklikler, bütçe arasındaki transferlerin, toplam proje bütçesinin yüzde 

5’ini aştığı değişiklikler, bütçeye yeni bir kaleminin eklenmesi ya da mevcut kalemin çıkarılması gibi 

değişiklikler için düzenlenir. 

applewebdata://C661554E-37C9-462E-B7D3-714B35E791BC/#_ftn1
applewebdata://C661554E-37C9-462E-B7D3-714B35E791BC/#_ftn1


  

    59 
 

2013 yılında desteklerin %66,7’sini alan Kocaeli’nin destek bütçesinin 

%72,3’üne sahip olduğu, desteklerin %26,7’sini alan Sakarya’nın bütçenin %26,9’una sahip 

olduğu ve desteklerin %6,7’sine sahip olan Düzce’nin de bütçenin %0,8’ine sahip olduğu 

görülmektedir.  Kocaeli ilini incelediğimizde ise, Gebze ilçesinin yararlandığı destek tutarının 

toplam destek bütçesinin %34’üne ve Kocaeli ilinin aldığı toplam desteğin ise %47’sine tekabül 

ettiği görülmektedir.  

 

Grafik 46 2013 Yılı Mekânsal Dağılım – Bütçe İlişkisi 

 

2014 yılında desteklerin %44,4’ünü alan Kocaeli’nin destek bütçesinin %43,1’ine sahip 

olduğu, desteklerin %33,3’ünü alan Sakarya’nın bütçenin %28,2’sine sahip olduğu, desteklerin 

%16,7’sine sahip olan Düzce’nin bütçenin %25’ine ve desteklerin %5,6’sını alan Yalova’nın 

da bütçenin %3,7’sine sahip olduğu görülmektedir. 
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Grafik 47 2014 Yılı Mekânsal Dağılım – Bütçe İlişkisi 

2015 yılında desteklerin %50’sini alan Kocaeli’nin destek bütçesinin %46,2’sine sahip 

olduğu, desteklerin %40’ını alan Sakarya’nın bütçenin %43,3’üne sahip olduğu ve desteklerin 

%10’unu alan Bolu’nun da bütçenin %10,5’ine sahip olduğu görülmektedir.  

 

Grafik 48 2015 Yılı Mekânsal Dağılım – Bütçe İlişkisi 

Tüm destek programları beraber incelendiğinde, en fazla projenin Kocaeli’de 

gerçekleştirildiği ve en fazla bütçenin de Kocaeli’ye aktarıldığı görülmektedir. Programların 

mekânsal dağılım ve bütçe dağılımlarını yıllara yaygın olarak birlikte incelediğinde ise, destek 

miktarının destek almaya hak kazanan projelerin bulunduğu illere dengeli bir şekilde dağıtılmış 

olduğu görülmektedir.  
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2.4. Sürdürülebilirlik 

2013 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 

yararlanıcıların %75’i proje sonrasında projenin sürdürülebilirliği için herhangi bir ek yatırım 

yapılmadığını, %25’i ise ek yatırım yapıldığını beyan etmiştir. Ek yatırım yapan yararlanıcıların 

%8’i ekonomik ömrü dolan ve değiştirilmesi gereken bazı yatırım malzemelerini 

değiştirdiklerini, %8’i çevre dostu hammadde kullanımına uygun yeni kalıplar aldıklarını, %8’i 

de makine-ekipmanda revizyon gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. 

2014 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 13 

yararlanıcıların %69’u proje sonrasında projenin sürdürülebilirliği için herhangi bir ek yatırım 

yapılmadığını, %31’i ise ek yatırım yapıldığını beyan etmiştir. Ek yatırım yapan 

yararlanıcılardan %8’i enerji tasarrufu yönünde fırınlarda iyileştirme yapıldığını,%8’i proses 

kalitesini daha üst seviyeye çıkarmak adına, bazı arıtma ve kimyasal kullanma sistemlerinde 

ilave yatırımlar yapıldığını beyan etmiş olup, %16’sı da yararlanıcı yatırımın mahiyetini 

belirtmemiştir. 

2015 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 

yararlanıcıların %85’i proje sonrasında, projede tanımlanmamış fakat projenin 

sürdürülebilirliği için herhangi bir ek yatırım yapılmadığını, %15’i ise ek yatırım yapıldığını 

beyan etmiştir. Ek yaptığını beyan eden yararlanıcı yatırımın mahiyetini belirtmemiştir. 

 

Grafik 49 “Proje sonrasında, projede tanımlanmamış fakat projenin sürdürülebilirliği için herhangi bir ek yatırım yapıldı 

mı?” 
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2013 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 

yararlanıcıların %58’i "Proje kapsamında temin ettiğimiz makine/ekipmanları halen etkin ve 

verimli kullanıyoruz." önermesine “kesinlikle katıldıklarını”, %42’si ise “katıldıklarını” beyan 

etmişlerdir. 

2014 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 

yararlanıcıların %92’si "Proje kapsamında temin ettiğimiz makine/ekipmanları halen etkin ve 

verimli kullanıyoruz." önermesine “kesinlikle katıldıklarını”, %8’i ise “katıldıklarını” beyan 

etmişlerdir. 

2015 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 

yararlanıcıların %85’i "Proje kapsamında temin ettiğimiz makine/ekipmanları halen etkin ve 

verimli kullanıyoruz." önermesine “kesinlikle katıldıklarını”, %25’i ise “kesinlikle 

katılmadıklarını” beyan etmişlerdir. 

  

 

Grafik 50 "Proje kapsamında temin ettiğimiz makine/ekipmanı halen etkin ve verimli kullanıyoruz." 

2013 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 

yararlanıcıların %66’sı proje sonrasında “temiz üretim” kapsamına girecek herhangi bir yatırım 

ya da faaliyet gerçekleştirmediklerini beyan etmiştir. %25’i atık yönetimi/atıkların kaynağında 

azaltılması konularında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtirken, %9’u da “çevre eğitimi” 

konusunda eğitim aldıklarını belirtmiştir. 
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2014 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 

yararlanıcıların %54’ü proje sonrasında “temiz üretim” kapsamına girecek herhangi bir yatırım 

ya da faaliyet gerçekleştirmediklerini beyan etmiştir. Yararlanıcıların %23’ü atık 

yönetimi/atıkların kaynağında azaltılması konularında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. 

2015 yılı mali destek programları kapsamında destek alan ve ankete katılan 

yararlanıcıların %75’i “temiz üretim” kapsamına girecek herhangi bir yatırım ya da faaliyet 

gerçekleştirmediklerini beyan etmiştir. 1 yararlanıcı atık yönetimi/atıkların kaynağında 

azaltılması konularında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtmiştir. 

 

Grafik 51 “Proje sonrasında “temiz üretim” kapsamına girecek herhangi bir yatırım/faaliyet gerçekleştirdiniz mi?” 

 Destek kapsamında temin edilen makine/ekipmanın yüksek oranda etkin ve verimli 

kullanıldığını ifade eden destek yararlanıcılarının büyük kısmının projenin sürdürülebilirliği 

kapsamında herhangi bir ek yatırım gerçekleştirmediği ve proje sonrasında “temiz üretim” 

kapsamına girecek bir ek yatırım yapmadığı görülmektedir. Bu durum projelerin 

sürdürülebilirlik konusunda eksik kaldığı ve destek yararlanıcılarının temiz üretim konusundaki 

performanslarının geliştirilmesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir. 

 

2.5. Programların Katkısallığı 

Program boyunca kamu müdahalesinin yanında diğer faktörler tarafından etkilenen 

sonuç göstergelerinin öncesi-sonrası durumları arasındaki farkın tamamı kamu müdahalesine 

atfedilemez (Meydan, 2014). Müdahalenin olmadığı durumda da gerçekleşeceği düşünülen 
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değişiklikler müdahaleden kaynaklanmış sayılmamakta ve dara kaybı (deadweight) 

olarak adlandırılmaktadır (Ersayın, 2012).  

Çalışmada katkısallığın hesaplanmasında kullanılan yöntem Ersayın’ın (2012) 

çalışmasından hareketle oluşturulmuştur: 

Katkısallığın hesaplanmasında kullanılan yöntemler müdahalenin büyüklüğüne ve kapsamına 

göre değişmektedir. Geniş coğrafi alanda uygulanan büyük bütçeli programlarda makro 
yöntemler tercih edilirken, daha küçük programlarda en sık kullanılan yöntem, anket vasıtasıyla 

yararlanıcılara “destek olmasaydı ne olacaktı?” sorusunun yöneltilmesidir. 

Bu bağlamda, müdahalelerin amaçladığı net değişiklikleri meydana getirebilme 

derecesi olarak ifade edebileceğimiz (Ersayın, 2012) katkısallığın diğer unsurları14 ihmal 

edilerek, dara kaybı katkısallığın tek unsuru olarak ele alınmış olup, mali destek programlarının 

katkısallığı “MARKA desteği olmasaydı yatırımınızı gerçekleştirebilir miydiniz?”15 sorusu ile 

ölçülmeye çalışılmıştır. 

Yıl Durum Toplam 

2013 

Tam Katkısal (Sıfır Dara Kaybı) %16,67 

Kısmi Dara Kaybı %83,33 

Tam Dara Kaybı 0 

2014 

Tam Katkısal (Sıfır Dara Kaybı) %23,08 

Kısmi Dara Kaybı %69,23 

Tam Dara Kaybı %7,69 

2015 

Tam Katkısal (Sıfır Dara Kaybı) %28,57 

Kısmi Dara Kaybı %71,43 

Tam Dara Kaybı 0 

Tablo 3 Katkısallık Değerlendirmesi 

2013 ve 2015 yıllarında mali destek alan proje sahiplerinin tümü aynı yatırımı ajans 

desteği olmaksızın aynı şekilde gerçekleştiremeyeceklerini belirtmeleri nedeniyle bu yıllar için 

dara kaybının sıfır olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2015 yılında ise Ajans desteği olmaksızın 

yatırımın aynı şekilde yapılacak olduğunu belirten 1 firmanın cevabı ile 2015 yılı mali destek 

programlarının dara kaybının %7,69 olduğu sonucuna varılmıştır. 

                                                 
14 Sızıntı etkisi, de-plasman etkisi, ikame etkisi, çarpan etkisi 
15 Çoktan seçmeli bu sorunun seçenekleri “Aynı yatırımı daha sonraki bir zamana ertelerdik.”, “Aynı yatırımı 

daha küçük ölçekli gerçekleştirirdik.” ve “Ajanstan hibe almasaydık aynı yatırımı kesinlikle 

gerçekleştirmezdik.” şeklinde yapılandırılmıştır. 
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Yıl Kısmi Dara Kaybı Toplam 

2013 

 

Zamanlama %41,67 

Ölçek %41,67 

2014 

 

Zamanlama %46,15 

Ölçek %23,08 

2015 

 

Zamanlama %71,43 

Ölçek 0 

Tablo 4 Kısmı Dara Kayıpları 

Kısmi dara kaybı unsurlarından “zamanlama etkisi” ve “ölçek etkisi” incelendiğinde, 

2013 yılında destek alan firma sahiplerinin %41,67’si aynı yatırımı daha sonraki bir zamana 

erteleyeceklerini, yine %41,67’si aynı yatırımı daha küçük ölçekli olarak gerçekleştireceklerini 

belirtmiştir. 2014 yılında destek alan firma sahiplerinin %46,15’i aynı yatırımı daha sonraki bir 

zamana erteleyeceklerini, %23,08’i aynı yatırımı daha küçük ölçekli olarak 

gerçekleştireceklerini belirtmiştir. 2015 yılında destek alan firma sahiplerinin %71,43’ü aynı 

yatırımı daha sonraki bir zamana erteleyeceklerin belirtmiştir. 

2013, 2014 ve 2015 yılları için toplam katkısallık değerlendirildiğinde, tam dara 

kaybının %3, kısmi dara kaybının ise %75 olduğu görülmektedir. Projelerin %22’sinde dara 

kaybı ortaya çıkmamıştır. Kısmi dara kaybının %67’si zamanlama etkisi, %33’ü de ölçek etkisi 

olarak ortaya çıkmıştır. Başka bir deyişle, Ajans desteğinin proje kapsamında destek alan 

firmaların %67’sinin yapmak istedikleri yatırımların öne çekilmesine, %33’ün de daha büyük 

ölçekle gerçekleştirilmesine neden olduğu ortaya çıkmaktadır. 

   Grafik 52 Mali Destek Programlarının Toplam Katkısallığı 

Tam Katkısal 
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 “Ajans projeniz kabul edilmemiş olsaydı, proje kapsamında harcadığınız eş 

finansmanı nasıl değerlendirirdiniz?” sorusunu katkısallık değerlendirmesi bağlamında ele 

alırsak, “aynı yatırım için kullanırdık” yanıtı veren firmaların %44’ü “MARKA desteği 

olmasaydı yatırımınızı gerçekleştirebilir miydiniz?” sorusuna, “Aynı yatırımı daha küçük 

ölçekli gerçekleştirirdik.” yanıtı vermiş olup, %31’i ise “Aynı yatırımı daha sonraki bir zamana 

ertelerdik.” yanıtı vermiştir. %6’si ise “Ajanstan hibe almasaydık bu yatırımı aynı şekilde 

yapardık.” cevabını vermiştir. Bu durum, Ajans desteği ile projeleri kapsamında harcadıkları eş 

finansmanı, Ajans desteği almamış olsalar dahi aynı proje için kullanacaklarını söyleyen 

firmaların %44’üne ölçek, %31’ine ise zaman faydası sağlanmıştır şeklinde de yorumlanabilir. 
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3. PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇISINDAN 

PROGRAMLARIN KISA – ORTA VADELİ SONUÇLARI  

3.1. Performans Göstergelerinin İncelenmesi 

2013 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında 4 firma “Atıklardan yüksek katma değerli 

ürün ve/veya enerji üretimi”, 11 firma “Atıkların kaynağında azaltılması”, 10 firma 

“Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması”, 3 firma “Ürün 

özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması” ve 4 firma da “Yenilenebilir 

enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliklerinden başvuru yapmıştır.16 

2014 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında 6 firma “Atıklardan yüksek katma değerli 

ürün ve/veya enerji üretimi”, 13 firma “Atıkların kaynağında azaltılması”, 14 firma 

“Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması”, 1 firma “Ürün 

özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması” ve 3 firma da “Yenilenebilir 

enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliklerinden başvuru yapmıştır. 

2015 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında 3 firma “Atıklardan yüksek katma değerli 

ürün ve/veya enerji üretimi”, 6 firma “Atıkların kaynağında azaltılması”, 3 firma da 

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliklerinden başvuru yapmıştır. 

 

                                                 
16 Bir firma birden çok öncelik üzerinden başvuru yapmış olabilir. 
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Grafik 53 Projelerin Yıllara Yaygın Olarak Önceliklere Göre Dağılımı 

Öncelikler ile ilişkilendirilen performans göstergelerini incelediğimizde; 2013 ve 2014 

yıllarında program öncelikleri arasında “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji 

üretimi”, “Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması” ve 

“Endüstriyel Simbiyoz” bulunmasına rağmen bu önceliklere ilişkin performans göstergesi 

belirlenmediği için önceliklerin gerçekleştirilmesine dair çıkarım yapılamamaktadır. 2013 ve 

2014 yıllarında “Atıkların kaynağında azaltılması” önceliğine ilişkin 4, “Hammadde, su, enerji, 

kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” önceliğine ilişkin 5 ve “Yenilenebilir enerji 

kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliğine ilişkin 6 performans göstergesi 

tanımlanmıştır. 

 “Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” 2015 yılı Temiz 

Üretim MDP öncelikleri arasından çıkarılmış ve performans göstergeleri setine 13 yeni 

gösterge eklenmiştir. “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliğine 

ilişkin 7 yeni öncelik eklenerek, önceliğe ilişkin toplam gösterge seti 13’e çıkmıştır. “Ürün 

özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması” önceliğine ilişkin 1 yeni 

öncelik ekleniş, “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi” önceliğine 

ilişkin 2 yeni gösterge tanımlanmış olmakla beraber 3 adet de öncelikler kapsamında 

değerlendirilmeyen gösterge dahil edilmiştir. 
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Grafik 54 Önceliklerle İlişkilendirilen Gösterge Sayısı 
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2013 yılında “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi”, 

“Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması” ve “Endüstriyel 

simbiyoz” öncelikleri programda yer almasına rağmen, bu önceliklere ilişkin gösterge 

belirlenmemiştir. “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliğine dair 

belirlenen 6 performans göstergesinin 3’ü firmalar tarafından performans göstergesi olarak 

kullanılmıştır. “Atıkların kaynağında azaltılması” önceliğine dair belirlenen 4 performans 

göstergesinin 3’ü firmalar tarafından performans göstergesi olarak kullanılmıştır. “Hammadde, 

su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” önceliğine dair belirlenen 5 

performans göstergesinin 4’ü firmalar tarafından performans göstergesi olarak kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

2014 yılında “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi”, “Ürün 

özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması” ve “Endüstriyel Simbiyoz” 

önceliklerine dair gösterge belirlenmemiştir. “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde 

kullanılması” önceliğine dair belirlenen 6 performans göstergesinin 3’ü firmalar tarafından 
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performans göstergesi olarak kullanılmıştır. “Atıkların kaynağında azaltılması” 

önceliğine dair belirlenen 4 performans göstergesinin 4’ü firmalar tarafından performans 

göstergesi olarak kullanılmıştır. “Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin 

azaltılması” önceliğine dair belirlenen 5 performans göstergesinin 5’i firmalar tarafından 

performans göstergesi olarak kullanılmıştır. 

 

 

2015 yılında “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi” önceliğine 

yönelik 2 performans göstergesi atanmış ve bu göstergelerinden 1’i firmalar tarafından 

performans göstergesi olarak kullanılmıştır. “Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost 

ürünlerin tasarlanması” önceliğine yönelik 1 performans göstergesi atanmış ve bu gösterge 

firmalar tarafından performans göstergesi olarak kullanılmıştır. “Endüstriyel Simbiyoz” 

önceliklerine dair gösterge belirlenmemiştir. “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde 

kullanılması” önceliğine dair belirlenen 13 performans göstergesinin 8’i firmalar tarafından 

performans göstergesi olarak kullanılmıştır. “Atıkların kaynağında azaltılması” önceliğine dair 

belirlenen 4 performans göstergesinin 3’ü firmalar tarafından performans göstergesi olarak 
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önceliğine dair belirlenen 5 performans göstergesinin 4’ü firmalar tarafından 

performans göstergesi olarak kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.2. Etkililik 

Proje yönetiminde etkililik, elde edilen sonuçların planlanan sonuçları karşılama düzeyi 

olarak tarif edilmektedir (Sarı, 2010). Bu çalışmada etkililik, performans göstergelerinin 

planlanan değerleri ve gerçekleşen sonuçları üzerinden ölçülmektedir. “Endüstriyel simbiyoz 

uygulamaları” önceliğine yönelik her üç programda da başvuru gelmemiştir.  Bu nedenle bu 

öncelik kapsamında herhangi bir ölçüm söz konusu olmamıştır. 

3.2.1. “Atıklardan Yüksek Katma Değerli Ürün ve/veya Enerji Üretimi” 

Önceliği 

2013 ve 2014 yıllarında “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi” 

önceliğine bağlanmış herhangi bir performans göstergesi olmadığı için, bu yıllara ait etkililik 
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oranı ölçülememektedir. 2015 yılında ise “Atıktan Elde Edilen Ürün Miktarı” 

göstergesi kapsamında ölçülen ortalama etkililik oranı17 %98 olarak hesaplanmıştır. 

 

 
 
 

“Atıklardan Yüksek Katma Değerli Ürün ve/veya Enerji Üretimi Önceliği” önceliği 

yıllara yaygın olarak aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir. 

 

          Şekil 10 Yıllara Yaygın Atıklardan Yüksek Katma Değerli Ürün ve/veya Enerji Üretimi Önceliği ve Etkililik Oranları 

 
3.2.2. “Ürün Özelliklerinin Değiştirilerek Çevreye Dost Ürünlerin 

Tasarlanması” Önceliği 

2013 ve 2014 yıllarında “Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin 

tasarlanması” önceliğine bağlanmış herhangi bir performans göstergesi olmadığı için, bu yıllara 

                                                 
17 Etkililik=Gerçekleşen Çıktı/Planlanan Çıktı 

“Atıklardan Yüksek Katma Değerli Ürün ve/veya Enerji Üretimi” 2015 Yılı Etkililik Oranı 

Performans 

Göstergesi 

Gösterge 

Türü 
Birim Hedeflenen Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık Ortalama) 
Etkililik Oranı 

Atıktan Elde Edilen 

Ürün Miktarı 
Çıktı Ton 35  34,32 %98 

Ortalama Etkililik Oranı %98 

Tablo 5 Atıklardan Yüksek Katma Değerli Ürün ve/veya Enerji Üretimi” 2015 Yılı Etkililik Oranı 
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ait etkililik oranı ölçülememektedir. 2015 yılında ise “Çevre Dostu Ürün Sayısı” 

göstergesi kapsamında ölçülen etkililik oranı %75 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 
 

“Ürün Özelliklerinin Değiştirilerek Çevreye Dost Ürünlerin Tasarlanması” önceliği 

yıllara yaygın olarak aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir. 

 

Şekil 11 Yıllara Yaygın Ürün Özelliklerinin Değiştirilerek Çevreye Dost Ürünlerin Tasarlanması Önceliği ve Etkililik 

Oranları 

 
3.2.3. “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması” 

Önceliği 

2013 yılında “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliğine 

bağlanan performans göstergeleri “Proje Kapsamında Elde Edilen Güneş Kaynaklı Enerji 

“Ürün Özelliklerinin Değiştirilerek Çevreye Dost Ürünlerin Tasarlanması” 2015 Yılı Etkililik Oranı 

Performans 

Göstergesi 

Gösterge 

Türü 
Birim Hedeflenen Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık Ortalama) 
Etkililik Oranı 

Çevre Dostu Ürün 

Sayısı 
Çıktı  Adet 4  3 %75 

Ortalama Etkililik Oranı %75 

Tablo 6 “Ürün Özelliklerinin Değiştirilerek Çevreye Dost Ürünlerin Tasarlanması” 2015 Yılı Etkililik Oranı 
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Miktarı”, “Proje Kapsamında Elde Edilen Biyogaz - Biyokütle Kaynaklı Enerji 

Miktarı” ve “Proje Kapsamında Elde Edilen Hidrojen, Yakıt Hücreleri vb. Kaynaklı Enerji 

Miktarı” göstergeleri kapsamında ölçülen ortalama etkililik oranı %153 olarak hesaplanmıştır. 

 

 
 

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması” 2013 Yılı Etkililik Oranı 

Performans Göstergesi 
Gösterge 

Türü 
Birim 

Hedeflenen 

Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık 

Ortalama) 

Etkililik Oranı 

Proje Kapsamında Elde Edilen 

Güneş Kaynaklı Enerji Miktarı 
Sonuç kWh 1.768.000 2.710.082 %153 

Proje Kapsamında Elde Edilen 

Biyogaz - Biyokütle Kaynaklı 

Enerji Miktarı 

Sonuç kWh 4.305 0 0 

Proje Kapsamında Elde Edilen 

Hidrojen, Yakıt Hücreleri vb. 

Kaynaklı Enerji Miktarı 

Sonuç kWh 1.690 0 0 

Ortalama Etkililik Oranı %153 

Tablo 7 “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması” 2013 Yılı Etkililik Oranı 

2014 yılında “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliğine 

bağlanan performans göstergeleri “Proje Kapsamında Elde Edilen Güneş Kaynaklı Enerji 

Miktarı”, Proje Kapsamında Elde Edilen Rüzgar Kaynaklı Enerji Miktarı”, “Proje Kapsamında 

Elde Edilen Jeotermal Kaynaklı Enerji Miktarı” ve “Proje Kapsamında Elde Edilen Biyogaz - 

Biyokütle Kaynaklı Enerji Miktarı” göstergeleri kapsamında ölçülen ortalama etkililik oranı 

%179 olarak hesaplanmıştır. 

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması” 2014 Yılı Etkililik Oranı 

Performans Göstergesi Gösterge Türü Birim 
Hedeflenen 

Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık 

Ortalama) 

Etkililik Oranı 

Proje Kapsamında Elde Edilen 

Güneş Kaynaklı Enerji Miktarı 
Sonuç kWh 410.522 329.784 

80% 

 

Proje Kapsamında Elde Edilen 

Jeotermal Kaynaklı Enerji Miktarı 
Sonuç kWh 72.320 262.315 363% 
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Proje Kapsamında Elde Edilen 

Biyogaz - Biyokütle Kaynaklı Enerji 

Miktarı 

Sonuç kWh 250 233 
93% 

 

Ortalama Etkililik Oranı %179 

Tablo 8 “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması” 2014 Yılı Etkililik Oranı 

2015 yılında “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliğine 

bağlanan performans göstergeleri “Proje Kapsamında Elde Edilen Güneş Kaynaklı Enerji 

Miktarı”, “Yenilenebilir Enerji Yatırım Tutarı”, “Enerji Verimliliği Teknolojileri İle İlgili 

Yatırım Tutarı”, “Üretilen Enerjinin Satışından Elde Edilen Gelir”, “Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklarıyla Üretilen Yıllık Elektrik Enerjisi”, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Üretilen 

Elektrik Neticesinde Tasarruf Edilen Fosil Kaynaklı Elektrik Enerjisi” ve “Yenilenebilir Enerji 

Kaynaklı Elektrik Üretim Kapasitesi” göstergeleri kapsamında ölçülen ortalama etkililik oranı 

%88 olarak hesaplanmıştır. 

 

“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması” 2015 Yılı Etkililik Oranı 

Performans Göstergesi Gösterge Türü Birim 
Hedeflenen 

Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık 

Ortalama) 

Etkililik Oranı 

Proje Kapsamında Elde Edilen Güneş 

Kaynaklı Enerji Miktarı 
Sonuç kwh 397000 322330 81% 

Yenilenebilir Enerji Yatırım Tutarı Çıktı TL 1044100 1200000 115% 

Enerji Verimliliği Teknolojileri İle 

İlgili Yatırım Tutarı 
Çıktı TL 1529100 1550000 101% 

Üretilen Enerjinin Satışından Elde 

Edilen Gelir 
Sonuç TL 19000 25000 132% 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla 

Üretilen Yıllık Elektrik Enerjisi 
Sonuç kWh 397000 322330 81% 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla 

Üretilen Elektrik Neticesinde 

Tasarruf Edilen Fosil Kaynaklı 

Elektrik Enerjisi 

Sonuç kWh Anlamlı veri elde edilememiştir. 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklı 

Elektrik Üretim Kapasitesi  
Sonuç MW 0,79 0,79 100% 

Ortalama Etkililik Oranı 88% 

Tablo 9 “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması” 2015 Yılı Etkililik Oranı 
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“Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması” önceliği yıllara 

yaygın olarak aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir. 

 

Şekil 12 Yıllara Yaygın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretimde Kullanılması Önceliği ve Etkililik Oranları 

 
3.2.4. “Atıkların Kaynağında Azaltılması” Önceliği 

2013 yılında “Atıkların kaynağında azaltılması” önceliğine bağlanan performans 

göstergeleri “Proje Kapsamında Engellenen Katı Atık Miktarı”, “Proje Kapsamında Engellenen 

Sıvı Atık Miktarı” ve “Proje Kapsamında Engellenen Gaz Emisyonu Miktarı” göstergeleri 

kapsamında ölçülen ortalama etkililik oranı %99 olarak hesaplanmıştır. “Proje Kapsamında 

Engellenen Gaz Emisyonu Miktarı” göstergesine yönelik anlamlı veri elde edilemediği için 

ortalama değere dahil edilememiştir. 

“Atıkların Kaynağında Azaltılması” 2013 Yılı Etkililik Oranı 

Performans Göstergesi Gösterge Türü Birim 
Hedeflenen 

Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık 

Ortalama) 

Etkililik Oranı 

Proje Kapsamında Engellenen Katı 

Atık Miktarı 
Ton Çıktı 2.306,5 2.280 98% 

Proje Kapsamında Engellenen Sıvı 

Atık Miktarı 
m3 Çıktı 150 150 100% 

Proje Kapsamında Engellenen Gaz 

Emisyonu Miktarı 
kg Çıktı Anlamlı veri elde edilememiştir. 

Ortalama Etkililik Oranı 99% 
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Tablo 10 “Atıkların Kaynağında Azaltılması” 2013 Yılı Etkililik Oranı 

2014 yılında “Atıkların kaynağında azaltılması” önceliğine bağlanan performans 

göstergeleri “Proje Kapsamında Engellenen Katı Atık Miktarı”, “Proje Kapsamında Engellenen 

Sıvı Atık Miktarı”, “Proje Kapsamında Engellenen Gürültü Miktarı”, “Proje Kapsamında 

Engellenen Gaz Emisyonu Miktarı” göstergeleri kapsamında ölçülen ortalama etkililik oranı 

%140 olarak hesaplanmıştır. “Proje Kapsamında Engellenen Gaz Emisyonu Miktarı” 

göstergesine yönelik anlamlı veri elde edilemediği için ortalama değere dahil edilememiştir. 

 

“Atıkların Kaynağında Azaltılması” 2014 Yılı Etkililik Oranı 

Performans Göstergesi Gösterge Türü Birim 
Hedeflenen 

Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık 

Ortalama) 

Etkililik Oranı 

Proje Kapsamında Engellenen Katı 

Atık Miktarı 
Ton Çıktı 2.052,88 4.657,4 227% 

Proje Kapsamında Engellenen Sıvı 

Atık Miktarı 
m3 Çıktı 32 30 94% 

Proje Kapsamında Engellenen 

Gürültü Miktarı  
 (Leq/dB) Çıktı 60 60 100% 

Proje Kapsamında Engellenen Gaz 

Emisyonu Miktarı 
kg Çıktı Anlamlı veri elde edilememiştir 

Ortalama Etkililik Oranı 140% 

Tablo 11 “Atıkların Kaynağında Azaltılması” 2014 Yılı Etkililik Oranı 

2015 yılında “Atıkların kaynağında azaltılması” önceliğine bağlanan performans 

göstergeleri “Proje Kapsamında Engellenen Katı Atık Miktarı”, “Proje Kapsamında Engellenen 

Gürültü Miktarı”, “Proje Kapsamında Engellenen Gaz Emisyonu Miktarı” göstergeleri 

kapsamında ölçülen ortalama etkililik oranı %86 olarak hesaplanmıştır. “Proje Kapsamında 

Engellenen Gaz Emisyonu Miktarı” göstergesine yönelik anlamlı veri elde edilemediği için 

ortalama değere dahil edilememiştir. 

 

“Atıkların Kaynağında Azaltılması” 2015 Yılı Etkililik Oranı 

Performans Göstergesi Gösterge Türü Birim 
Hedeflenen 

Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık 

Ortalama) 

Etkililik Oranı 
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Proje Kapsamında Engellenen Katı 

Atık Miktarı 
Ton Çıktı 49,5 32,52 66% 

Proje Kapsamında Engellenen 

Gürültü Miktarı  
 (Leq/dB) Çıktı 74,7 80 107% 

Proje Kapsamında Engellenen Gaz 

Emisyonu Miktarı 
kg Çıktı Anlamlı veri elde edilememiştir 

Ortalama Etkililik Oranı 86% 

Tablo 12 “Atıkların Kaynağında Azaltılması” 2015 Yılı Etkililik Oranı 

 
“Atıkların Kaynağında Azaltılması” önceliği yıllara yaygın olarak aşağıdaki şekilde 

görselleştirilmiştir. 

 

Şekil 13 Yıllara Yaygın Atıkların Kaynağında Azaltılması Önceliği ve Etkililik Oranları 

 

3.2.5. “Hammadde, Su, Enerji, Kimyasal Gibi Kaynak Tüketiminin 
Azaltılması” Önceliği 

2013 yılında “Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” 

önceliğine bağlanan performans göstergeleri “Proje Kapsamında Tasarruf Edilen Hammadde 

Miktarı”, “Proje Kapsamında Tasarruf Edilen Doğalgaz Tüketimi” ve “Proje Kapsamında 

Tasarruf Edilen Elektrik Enerjisi Tüketimi” göstergeleri kapsamında ölçülen ortalama etkililik 

oranı %78 olarak hesaplanmıştır. “Proje Kapsamında Tasarruf Edilen Kimyasal Miktarı” 

göstergesine yönelik anlamlı veri elde edilemediği için ortalama değere dahil edilememiştir. 
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“Hammadde, Su, Enerji, Kimyasal Gibi Kaynak Tüketiminin Azaltılması” 2013 Yılı Etkililik Oranı 

Performans Göstergesi Gösterge Türü Birim 
Hedeflenen 

Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık 

Ortalama) 

Etkililik Oranı 

Proje Kapsamında Tasarruf Edilen 

Hammadde Miktarı 

 

Sonuç Ton 543,64 542,35 99% 

Proje Kapsamında Tasarruf Edilen 

Doğalgaz Tüketimi 

 

Sonuç m3 32.000 10.986 34% 

Proje Kapsamında Tasarruf Edilen 

Kimyasal Miktarı 
Sonuç Ton Anlamlı veri elde edilememiştir 

Proje Kapsamında Tasarruf Edilen 

Elektrik Enerjisi Tüketimi 
Sonuç kWh 1.612.132,9 1.588.740 99% 

Ortalama Etkililik Oranı 78% 

Tablo 13 “Hammadde, Su, Enerji, Kimyasal Gibi Kaynak Tüketiminin Azaltılması” 2013 Yılı Etkililik Oranı 

2014 yılında “Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” 

önceliğine bağlanan performans göstergeleri “Proje Kapsamında Tasarruf Edilen Hammadde 

Miktarı”, “Proje Kapsamında Tasarruf Edilen Doğalgaz Tüketimi”, “Proje Kapsamında 

Tasarruf Edilen Su Tüketimi “, “Proje Kapsamında Tasarruf Edilen Kimyasal Miktarı” ve 

“Proje Kapsamında Tasarruf Edilen Elektrik Enerjisi Tüketimi” göstergeleri kapsamında 

ölçülen ortalama etkililik oranı %124 olarak hesaplanmıştır. 

“Hammadde, Su, Enerji, Kimyasal Gibi Kaynak Tüketiminin Azaltılması” 2014 Yılı Etkililik Oranı 

Performans Göstergesi Gösterge Türü Birim 
Hedeflenen 

Değer 

Sonuç Değeri 

(Yıllık 

Ortalama) 

Etkililik Oranı 

Proje Kapsamında Tasarruf Edilen 

Hammadde Miktarı 

 

Sonuç Ton 1.477,98 1.387,44 94% 

Proje Kapsamında Tasarruf Edilen 

Doğalgaz Tüketimi 

 

Sonuç m3 20.444 12.291 60% 

Proje Kapsamında Tasarruf Edilen Su 

Tüketimi 
Sonuç m3 1.200 3.047 254% 

Proje Kapsamında Tasarruf Edilen 

Kimyasal Miktarı 

 

Sonuç Ton 2.422,88 4.092,94 168% 
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Proje Kapsamında Tasarruf Edilen 

Elektrik Enerjisi Tüketimi 
Sonuç kWh 1.408.981,8 624.251,52 44% 

Ortalama Etkililik Oranı 124% 

Tablo 14 “Hammadde, Su, Enerji, Kimyasal Gibi Kaynak Tüketiminin Azaltılması” 2013 Yılı Etkililik Oranı 

2015 yılında “Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” 

öncelikler arasında yer almamaktadır. 

“Hammadde, Su, Enerji, Kimyasal Gibi Kaynak Tüketiminin Azaltılması” önceliği 

yıllara yaygın olarak aşağıdaki şekilde görselleştirilmiştir. 

 

 
 

Şekil 14 Yıllara Yaygın Hammadde, Su, Enerji, Kimyasal Gibi Kaynak Tüketiminin Azaltılması Önceliği ve Etkililik Oranları 

Genel bir değerlendirme gerçekleştirmek amacıyla, etkililik düzeylerini ilk olarak yıllara 

göre, her mali destek programına atanmış öncelikler üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmeye göre öncelikler üzerinden yıllara yaygın olarak bir etkililik incelemesi 

yapıldığı zaman, 2013 yılında 3 öncelik üzerinden etkililik oranı %110, 2014 yılında 3 öncelik 

üzerinden etkililik oranı %148 ve 2015 yılında ise 4 öncelik üzerinden etkililik oranı %87 

olarak gerçekleştiği belirtilebilir. Bu sonuçlara göre, her üç yıl için de elde edilen sonuçların 

planlanan sonuçları karşılama düzeyinin yüksek olduğu yani etkililik anlamında başarılı bir 

grafik çizildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Grafik 58 Yıllara Göre Toplam Etkililik Oranları 

 

İkinci olarak her üç destek programı için atanan tüm önceliklerin toplam etkililik oranları 

kendi içlerinde değerlendirilmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

o “Atıkların kaynağında azaltılması” önceliğinin etkililik oranı %109,  

o “Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” önceliğinin18 

etkililik oranı %101,  

o “Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması” önceliğinin19 

etkililik oranı  %75,  

o “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliğinin etkililik oranı  

%140  

o “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretim” önceliğinin20 etkililik 

oranı  %98 olarak gerçekleşmiştir. 

Bu verilere göre her bir program önceliği kapsamında elde edilen sonuçların, planlanan 

sonuçları karşılama düzeyinin yüksek olduğu ve bu açıdan değerlendirildiğinde de etkililik 

anlamında başarı sağlandığı ifade edilebilir.  

                                                 
18 2015 yılında önceliklerde yer almamaktadır. 
19 2013 ve 2014 yılında önceliklerde yer almamaktadır. 
20 2013 ve 2014 yıllarında bu program önceliğine bağlanan bir performans göstergesi bulunmamaktadır. 

110%
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87%
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Grafik 59 Program Öncelikleri Üzerinden Toplam Etkililik Oranları 

 
 

3.3. Sonuçlar Zinciri 

Çalışmanın başında bahsedilen sonuçlar zinciri girdiler, faaliyetler, çıktılar ve sonuçlar 

bazında 2013, 2014 ve 2015 yılları için oluşturulmuştur.  

3.3.1. 2013 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı Sonuçlar Zinciri 

2013 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı sonuçlar zinciri bağlamında 

değerlendirildiğinde aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmaktadır: 

1. 2013 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında 15 firmaya toplam 

3.609.528,56 TL mali destek sağlanmıştır ve projeler kapsamında toplam 

6.123.809,56 TL eş finansman harcaması gerçekleştirilmiştir. 

2. 15 proje kapsamında 21 adet makine-ekipman-proses satın alması 

gerçekleştirilmiştir: 

Makine-Ekipman-Proses Adı Adet 
Güneş Enerji Sistemi 4 
Kardan Konveyör Sistemi 1 
Şartlandırma ve Test Ekipman ve 
Donanımları 

1 

PVC Şapka İmalat Hattı 1 
Otomatik Döküm Tesisi 1 

109% 101%

75%

140%

98%

0%

50%

100%

150%

Etkililik Oranı

Program Öncelikleri Üzerinden Toplam Etkililik 
Oranları

Atıkların kaynağında azaltılması

Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması

Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması

Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
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Plastik Kırma Makinesi 1 
Extruder Makinesi 1 
Panel Ebatlama Makinası 1 
Doğalgazlı Tav Fırını 1 
Toz Toplama ve Talaş Yakıtlı Kazan 

Sistemi 
1 

Enerji Tasarrufu Otomasyon Sistemi  1 
Vidalı Kompresör 1 
Şartlandırma Kontrol Otomasyonu ve Test 

Noktaları Ölçüm ve Kayıt Programı 
1 

Mikser Makinası 1 
Kaynak Makinası 1 
Toz Boya Kabini 2 
Toz Boya Fırını 1 

Tablo 15 2013 Yılı Makina-Ekipman-Proses Satın Almaları 

 
3. Projeler kapsamında yıllık ortalama 2.280 ton katı atık engellenmiştir. 

4. Projeler kapsamında yıllık ortalama 150 m3 sıvı atık engellenmiştir. 

5. Projeler kapsamında elde edilen güneş kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 

2.710.082 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

6. Projeler kapsamında tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı yıllık ortalama 

1.588.740 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

7. Projeler kapsamında tasarruf edilen hammadde miktarı yıllık ortalama 542,35 ton 

olarak gerçekleşmiştir. 

8. Projeler kapsamında tasarruf edilen doğalgaz miktarı yıllık ortalama 10.986 m3 

olarak gerçekleşmiştir. 
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3.3.2. 2014 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı Sonuçlar Zinciri 

2014 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı sonuçlar zinciri bağlamında 

değerlendirildiğinde aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmaktadır: 

1. 2014 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında 18 firmaya toplam 

5.723.401,40 TL mali destek sağlanmıştır ve projeler kapsamında toplam 

8.814.417,75 TL eş finansman harcaması gerçekleştirilmiştir. 

2. 13 proje kapsamında 37 adet makine-ekipman-proses satın alması 

gerçekleştirilmiştir: 

Makine-Ekipman-Proses Adı Adet 

Güneş Enerji Sistemi 6 

Yaş Boyama Kabini 1 

Termal Reklamasyon Makinesi 1 

Otomatik Döküm Tesisi 1 

Poliüretan Döküm Makinesi 1 

Kapalı Çevrim Solventli Yıkama Makinesi 1 

Talaş Kırma ve Yıkama Ünitesi 1 

Hidrolik Sistem Uzaktan Kumandalı 

Tomruk Arabası 
1 

Yuvarlak Kanal Makinası 1 

Biyogaz Tesisi Mekanik Aksam, Elektrik ve 
Kontrol Sistemi 

1 

Rotatif Kesme, Sündürme, Ütüleme Hattı 1 

Kesim Otomasyon Sistemi 1 

Silo ve Silo Üstü Fitre Toz Toplama Sistemi 

ve Ekipmanları 
1 

Havalandırma ve Filtreleme Sistemi 1 

CNC Delik Delme Makinesi 1 

Reklamasyon Makinesi 1 

Gaz Giderme Ünitesi 1 

Hidrolik Sistem Tomruk Bıçkıları 1 

Plazma Kesim Makinası 1 

Chiller Soğutma Sistemi 1 

Kaldırma Çevirme Aparatı 1 
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Kuru Buhar Jeneratörü 1 

Toz Boya Tesisi 1 

İnvertörlü Klima Sistemi 1 

Toprak Kaynaklı Isı Pompası 1 

Ekstrüzyon Pres Anlık Ölçüm Sistemi 1 

Konveyör Sistemi 1 

Universal Kopya Şerit Makinası 1 

Kopya Freze Makinası 1 

Kanal Kapatma Makinesi 1 

Yuvarlak Dirsek Makinası 1 

Atık Kırma Makinesi 1 
 

Tablo 16 2014 Yılı Makina-Ekipman-Proses Satın Almaları 

 
1. Projeler kapsamında yıllık ortalama 4.657,4 ton katı atık engellenmiştir. 

2. Projeler kapsamında yıllık ortalama 30 m3 sıvı atık engellenmiştir. 

3. Projeler kapsamında yıllık ortalama 60 leq/dB gürültü miktarı engellenmiştir. 

4. Projeler kapsamında elde edilen güneş kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 

329.484 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

5. Projeler kapsamında tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı yıllık ortalama 

624.770,32 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

6. Projeler kapsamında tasarruf edilen hammadde miktarı yıllık ortalama 1.387,44 ton 

olarak gerçekleşmiştir. 

7. Projeler kapsamında tasarruf edilen doğalgaz miktarı yıllık ortalama 12.291 m3 

olarak gerçekleşmiştir. 

8. Projeler kapsamında tasarruf edilen kimyasal miktarı yıllık ortalama 4.092,94 m3 

olarak gerçekleşmiştir. 

9. Projeler kapsamında tasarruf edilen su miktarı yıllık ortalama 3.047 m3 olarak 

gerçekleşmiştir. 

10.  Projeler kapsamında elde edilen biyogaz-biyokütle kaynaklı enerji miktarı yıllık 

ortalama 233 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

11. Projeler kapsamında elde edilen jeotermal kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 

262.315 kWh olarak gerçekleşmiştir. 



  

    89 
 

 

Ş
ek

il
 1

6 
20

14
 Y

ıl
ı 

T
em

iz
 Ü

re
ti

m
 M

D
P

 S
o

n
u

çl
a

r 
Z

in
ci

ri
 T

a
b

lo
su

 



  

    90 
 

 

3.3.3. 2015 Yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı Sonuçlar Zinciri 

2015 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı sonuçlar zinciri bağlamında 

değerlendirildiğinde aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmaktadır: 

1. 2015 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında 10 firmaya toplam 

2.423.564,04 TL mali destek sağlanmıştır ve projeler kapsamında toplam 

3.227.890,34 TL eş finansman harcaması gerçekleştirilmiştir. 

2. 10 proje kapsamında 14 adet makine-ekipman-proses satın alması 

gerçekleştirilmiştir: 

Makine-Ekipman-Proses Adı Adet 

Güneş Enerjisi Sistemi 2 

Otomatik Ambalajlama ve Robotik 
Temizleme Sistemi 

1 

Perlit Silosu 1 

Kumlama Makinesi 1 

Baca Gazı Yıkama Ünitesi 1 

Çift Girişli Otomatik Kafes Tel Örme 

Makinesi 
1 

Granül Compaund Makinesi 1 

Kombine Boyama ve Kurutma Kabini 1 

Boya Tesisi 1 

Ultrasonik Yağ Alma Ünitesi 1 

Çöktürme Havuzu 1 

Otomatik Tel PVC Kaplama Makinesi 1 

Elektrikli Halatlı Vinç 1 
Tablo 17 2015 Yılı Makina-Ekipman-Proses Satın Almaları 

3. Projeler kapsamında yıllık ortalama 32,52 ton katı atık engellenmiştir. 

4. Projeler kapsamında yıllık ortalama 80 leq/dB gürültü miktarı engellenmiştir. 

5. Projeler kapsamında elde edilen güneş kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 

322.330 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

6. Projeler kapsamında tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı yıllık ortalama 

624.770,32 kWh olarak gerçekleşmiştir. 
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7. Projeler kapsamında tasarruf edilen hammadde miktarı yıllık ortalama 1.387,44 

ton olarak gerçekleşmiştir. 

8. Projeler kapsamında atıktan elde edilen ürün miktarı 34,32 ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

9. Projeler kapsamında elde edilen çevre dostu ürün sayısı 3 olarak gerçekleşmiştir. 

10. Projeler sonrasında yenilenebilir enerji yatırımı 1.200.000.000 TL, enerji verimliliği 

kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarı 1.550.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

11. Projeler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisi 

miktarı yıllık ortalama 322.330 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

12. Projeler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisi ile 

azaltılan CO2 miktarı yıllık ortalama 181.465 m3 olarak gerçekleşmiştir. 

13. Projeler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklı üretim kapasitesi 0,79 MW olarak 

gerçekleşmiştir. 
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3.3.4. 2013, 2014, 2015 Temiz Üretim Mali Destek Programları 

Sonuçlar Zinciri 

1. 2013, 2014 ve 2015 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programları kapsamında 43 firmaya 

toplam 11.756.494,01 TL mali destek sağlanmıştır ve projeler kapsamında toplam 

18.211.117,65 TL eş finansman harcaması gerçekleştirilmiştir. 

2. 43 proje kapsamında 72 adet makine-ekipman-proses satın alması gerçekleştirilmiştir: 

Makine-Ekipman-Proses Adı Adet 

Güneş Enerjisi Sistemi 12 

Otomatik Ambalajlama ve Robotik Temizleme Sistemi 1 

Perlit Silosu 1 

Kumlama Makinesi 1 

Baca Gazı Yıkama Ünitesi 1 

Çift Girişli Otomatik Kafes Tel Örme Makinesi 1 

Granül Compaund Makinesi 1 

Kombine Boyama ve Kurutma Kabini 1 

Boya Tesisi 1 

Ultrasonik Yağ Alma Ünitesi 1 

Çöktürme Havuzu 1 

Otomatik Tel PVC Kaplama Makinesi 1 

Elektrikli Halatlı Vinç 1 

Yaş Boyama Kabini 1 

Reklamasyon Makinesi 2 

Otomatik Döküm Tesisi 2 

Poliüretan Döküm Makinesi 1 

Kapalı Çevrim Solventli Yıkama Makinesi 1 

Talaş Kırma ve Yıkama Ünitesi 1 

Hidrolik Sistem Uzaktan Kumandalı Tomruk Arabası 1 

Yuvarlak Kanal Makinası 1 

Biyogaz Tesisi Mekanik Aksam, Elektrik ve Kontrol Sistemi 1 

Rotatif Kesme, Sündürme, Ütüleme Hattı 1 

Kesim Otomasyon Sistemi 1 

Silo ve Silo Üstü Fitre Toz Toplama Sistemi ve Ekipmanları 1 

Havalandırma ve Filtreleme Sistemi 1 
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CNC Delik Delme Makinesi 1 

Gaz Giderme Ünitesi 1 

Hidrolik Sistem Tomruk Bıçkıları 1 

Plazma Kesim Makinası 1 

Chiller Soğutma Sistemi 1 

Kaldırma Çevirme Aparatı 1 

Kuru Buhar Jeneratörü 1 

Toz Boya Tesisi 1 

İnvertörlü Klima Sistemi 1 

Toprak Kaynaklı Isı Pompası 1 

Ekstrüzyon Pres Anlık Ölçüm Sistemi 1 

Konveyör Sistemi 1 

Universal Kopya Şerit Makinası 1 

Kopya Freze Makinası 1 

Kanal Kapatma Makinesi 1 

Yuvarlak Dirsek Makinası 1 

Atık Kırma Makinesi 1 

Kardan Konveyör Sistemi 1 

Şartlandırma ve Test Ekipman ve Donanımları 1 

PVC Şapka İmalat Hattı 1 

Plastik Kırma Makinesi 1 

Extruder Makinesi 1 

Panel Ebatlama Makinası 1 

Doğalgazlı Tav Fırını 1 

Toz Toplama ve Talaş Yakıtlı Kazan Sistemi 1 

Enerji Tasarrufu Otomasyon Sistemi 1 

Vidalı Kompresör 1 

Şartlandırma Kontrol Otomasyonu ve Test Noktaları Ölçüm 

ve Kayıt Programı 
1 

Mikser Makinası 1 

Kaynak Makinası 1 

Toz Boya Kabini 2 

Toz Boya Fırını 1 
Tablo 18 2013, 2014 ve 2015 Yılları Makina-Ekipman-Proses Satın Almaları 
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3. Projeler kapsamında yıllık ortalama 6.969,92 ton katı atık engellenmiştir. 

4. Projeler kapsamında yıllık ortalama 180 m3 sıvı atık engellenmiştir. 

5. Projeler kapsamında yıllık ortalama 140 leq/dB gürültü miktarı engellenmiştir. 

6. Projeler kapsamında tasarruf edilen doğalgaz miktarı yıllık ortalama 23.277 m3 olarak 

gerçekleşmiştir. 

7. Projeler kapsamında tasarruf edilen kimyasal miktarı yıllık ortalama 4.092,94 ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

8. Projeler kapsamında tasarruf edilen su miktarı yıllık ortalama 3.047 m3 olarak 

gerçekleşmiştir. 

9. Projeler kapsamında elde edilen güneş kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 3.362.196 

kWh olarak gerçekleşmiştir. 

10. Projeler kapsamında tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı yıllık ortalama  2.213.540,32 

kWh olarak gerçekleşmiştir. 

11. Projeler kapsamında tasarruf edilen hammadde miktarı yıllık ortalama 1.929,79 ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

12. Projeler kapsamında elde edilen biyogaz-biyokütle kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 

233 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

13. Projeler kapsamında elde edilen jeotermal kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 262.315 

kWh olarak gerçekleşmiştir. 

14. Projeler kapsamında atıktan elde edilen ürün miktarı 34,32 ton olarak gerçekleşmiştir. 

15. Projeler kapsamında elde edilen çevre dostu ürün sayısı 3 olarak gerçekleşmiştir. 

16. Projeler sonrasında yenilenebilir enerji yatırımı 1.200.000.000 TL, enerji verimliliği 

kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarı 1.550.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

17. Projeler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisi miktarı 

yıllık ortalama 322.330 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

18. Projeler kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile üretilen elektrik enerjisi ile azaltılan 

CO2 miktarı yıllık ortalama 181.465 m3 olarak gerçekleşmiştir. 

19. Projeler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklı üretim kapasitesi 0,79 MW olarak 

gerçekleşmiştir. 

20. Projeler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen yıllık elektrik enerjisi 

322.330 kWh olarak gerçekleşmiştir. 
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4. VAKA ANALİZLERİ 
 

4.1. Vaka Analizi I 

1983 yılında İstanbul’da kurulan firma, 2005 yılında üretim tesislerinin tamamını 

barındıran Düzce Gümüşova tesisini kurmuş ve halen bu mevkide faaliyetlerine devam 

etmektedir. Mobilya, ahşap, inşaat, otomotiv, metal, lojistik ve cam sanayi olmak üzere birçok 

sektöre polyester ve polipropilen ambalaj çemberleri üreten firma, 6’lı NACE koduna göre 

“22.21.04 - Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit, vb. 

ile monofilament imalatı (naylon brandalar dahil)” başlığında sınıflandırılmaktadır.  

Firma 2013 yılında “Geri Dönüşüm Sistemini Geliştirerek Plastik Atıkları Yüksek 

Katma Değerli Ürüne Dönüştürme” isimli projesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansından 

destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında; geri dönüşüm sisteminin geliştirilmesi ile 

kullanılan hammadde ve enerji tasarrufu sağlayarak firmanın çevresel etkilerinin azaltılması 

amaçlanmıştır. 15.06.2013 tarihinde resmi olarak başlayan proje faaliyetleri 28.02.2014 

tarihinde sona ermiştir.  

Firma, projeyi 2013 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında belirlenen öncelikli alanlardan 

üçü ile ilişkilendirmiştir: 

o Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması ya da atık miktarının veya kirletici yükünün 

azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin 

firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı  

o Öncelik 2: Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması  

o Öncelik 5: Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi 

Fakat proje kapsamında öncelik 5 ile ilişkilendirilecek herhangi bir faaliyet ve 

performans göstergesi bulunmamaktadır. 

Proje Faaliyetlerinin “Program Öncelikleri” Üzerinden Değerlendirilmesi: 

Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması ya da atık miktarının veya kirletici yükünün 

azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin 

firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı  

2013 yılında firma faaliyetleri kapsamında üretimde kullanılan yıllık hammadde 

miktarının 6120 ton civarında olup, bu hammaddenin 4800 ton kadarının petflex olarak 

http://ticaret.satso.org.tr/nace/691/222104-plastikten-yari-mamul-halde-profil-cubuk-tabaka-levha-blok-film-folyo-serit-vb--ile-monofilament-imalati-naylon-brandalar-dahil.aspx
http://ticaret.satso.org.tr/nace/691/222104-plastikten-yari-mamul-halde-profil-cubuk-tabaka-levha-blok-film-folyo-serit-vb--ile-monofilament-imalati-naylon-brandalar-dahil.aspx
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hammadde tedarikçilerinden, 1320 ton kadarının da mevcut geri dönüşüm sisteminde 

atık çember ve petlerden elde edildiği belirtilmiştir. Proje kapsamında temin edilen Plastik 

Kırma Makinesi kapsamında proje başında yıllık 1836 ton katı atığın üretim sürecinde yeniden 

kullanımı hedeflenmiş olup; proje sonunda yıllık ortalama 1810 ton katı atığın üretim sürecinde 

yeniden kullanımı sağlanmıştır.  

Öncelik 2: Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması  

Geri dönüşüm sisteminin geliştirilmesi sayesinde elektrik enerjisinden sağlanan tasarruf 

639.630 kWh olarak öngörülmüş olup, yıllık ortalama 587.025 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

 

  

 

                                                 
21 15.11.2013 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan nihai izleme ziyaretinde 
“performans göstergelerinin izleme tarihi itibariyle olgunlaşmaması” nedeniyle veri girişi gerçekleştirilmemiştir. 
22 15.01.2019 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan firma görüşmesi ile 

güncellenmiştir.  

İlgili Program 

Önceliği 
Performans 
Göstergesi Birimi t0 (2013) Hedef t1 (2013)21 t2 (2019)22 

Hedef– t2  

Gerçekleş

me Oranı 

(Etkililik) 
Atıkların 

kaynağında 

azaltılması ya da 

atık miktarının veya 

kirletici yükünün 

azaltılması 

Program kapsamında 

engellenen katı (tıbbi 

atık, tehlikeli atık, 

ambalaj atığı vb.) atık 

miktarı 

Ton 1.320 1.836 

Yeterli veri 
bulunmadığı 

için izleme 

ziyaretinde 
veri girişi 

yapılmamıştır 

1.810 %137 

Hammadde, su, 
enerji, kimyasal gibi 
kaynak tüketiminin 

azaltılması 

Program kapsamında 

tasarruf edilen 
elektrik enerjisi 
tüketimi 

kWh 0 
639.630 
 

Yeterli veri 
bulunmadığı 

için izleme 

ziyaretinde 
veri girişi 

yapılmamıştır 

587.025 
 

%91 

Tablo 19 Vaka I Performans Göstergeleri 
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Şekil 19 Vaka I Sonuçlar Zinciri 

 

Vaka I sonuçlar zinciri bağlamında incelenirse; proje kapsamında 28.198,67 TL Ajans 

desteği ve 29.687,50 TL eş finansman harcandığı, satın alınan “Plastik Kırma Makinası” 

sayesinde yıllık ortalama 1.810 ton katı atığın üretim sürecinde yeniden kullanımının sağlandığı 

ve elektrik enerjisinden yıllık ortalama 587.025 kWh (yaklaşık 264.100,00 TL)23 tasarruf 

edildiği görülmektedir. 

 

4.2. Vaka Analizi II 

1998 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kurulan firma hareket ve kontrol teknolojileri 

kapsamında, fabrika otomasyonuna yönelik mekanik, otomasyon ve robotik sistemlerle, ağır 

endüstride kullanılan hidromekanik sistemler üretmektedir. Firma imalat sanayiinde hizmet 

göstermekte olup, 6’lı NACE koduna göre “33.12.10 - Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar, 

                                                 
23 Yıllık ortalama elektrik enerjisi tasarrufunun parasal karşılığı hesaplanırken SEPAŞ verileri 

baz alınmıştır. 

http://ticaret.satso.org.tr/nace/1417/331210-akiskan-gucu-ile-calisan-ekipmanlar-pompalar-kompresorler-ile-valflerin-ve-vanalarin-bakim-ve-onarimi-akaryakit-pompalarinin-tamiri-dahil.aspx
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pompalar, kompresörler ile valflerin ve vanaların bakım ve onarımı (akaryakıt 

pompalarının tamiri dahil)” başlığında sınıflandırılmaktadır.  

Firma Ajans desteği ile ilk adımını attığı sürdürülebilir ve yenilikçi yatırımları sayesinde 

LEED (Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik) kriterlerini yerine getirmiş ve bu sertifikayı 

LEED GOLD seviyesinde almaya hak kazanan sektöründe ilk, Türkiye’de ise 14. fabrika 

olmuştur. 6 bin m2’lik alana sahip çevre dostu fabrikasında gerçekleştirdiği uygulamalara 

paralel şekilde, çevre dostu uygulamaları sayesinde   

Firma 2014 yılında “Üretim Alanında Yapılacak Yatırımlar Sayesinde Atıkların ve 

Kaynak Tüketiminin Azaltılmasıyla Temiz Üretim Süreçlerine Geçiş” isimli projesi ile Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında; hizmet 

binasının elektrik, ısıtma, soğutma ve atık su sistemlerinde ileri yenilenebilir enerji 

teknolojilerinin kullanılması ile enerji tasarrufu sağlanması, doğaya dost sürdürülebilir bina 

sahibi olunması ve uluslararası LEED Sertifikası ile belgelendirmesi ve enerji güvenliği 

risklerinin hafifletilmesi ve karbon salınımının azaltılması hedeflenmiştir. 18.06.2014 tarihinde 

resmi olarak başlayan proje faaliyetleri 08.06.2015 tarihinde sona ermiştir.  

Firma, projeyi 2014 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında belirlenen öncelikli alanlardan 

ikisi ile ilişkilendirmiştir: 

o Öncelik 2: Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması 

o Öncelik 4: Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması 

Proje Faaliyetlerinin “Program Öncelikleri” Üzerinden Değerlendirilmesi: 

Öncelik 2: Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması: 

1. Gri Su Arıtma Sistemi ve Yağmur Suyunun Geri Kazanım Sistemi kurulumu 

sayesinde gri su geri dönüşümü ve yağmur suyunun geri kazanımı sistemi kurulması ile 

su kaynaklarının tüketimi azaltılmıştır. Proje başında yıllık ortalama 800 m3 su tasarruf 

sağlanması öngörülmüşken, proje sonunda yıllık ortalama 3047 m3 tasarruf 

sağlanmıştır.  

2. Hava Kaynaklı Isı Pompası alımı ile soğutma için A enerji sınıfı klimalar yerine, daha 

verimli olan değişken debili soğutucu akışkan sistem kullanılarak, toprak kaynaklı ısı 

pompasının serinletme desteğiyle birlikte soğutma giderlerinde ortalama %10 tasarruf 

sağlanmıştır. 

http://ticaret.satso.org.tr/nace/1417/331210-akiskan-gucu-ile-calisan-ekipmanlar-pompalar-kompresorler-ile-valflerin-ve-vanalarin-bakim-ve-onarimi-akaryakit-pompalarinin-tamiri-dahil.aspx
http://ticaret.satso.org.tr/nace/1417/331210-akiskan-gucu-ile-calisan-ekipmanlar-pompalar-kompresorler-ile-valflerin-ve-vanalarin-bakim-ve-onarimi-akaryakit-pompalarinin-tamiri-dahil.aspx
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3. Güneş Duvarı Hava Sızdırmalı Güneş Kolektörleri Sistemi kurulumu ile 

sızdırmalı güneş kolektörlerinin ürettiği sıcak taze havanın, gaz yakıcılı fanlar ile üretim 

alanına sevk edilmesi ile güneş enerjisinin yetersiz kaldığı durumlarda modülasyon 

yapacak gaz yakıcı ile ekstra ısıtma sağlanmaktadır. Proje başında yıllık ortalama 

13.891 m3 doğalgaz tasarruf edileceği öngörülmüş olup, proje sayesinde yıllık ortalama 

6.341 m3 tasarruf sağlanmıştır. Böylece firmada doğalgaz %40 enerji tasarrufu 

sağlanmış ve CO2 salımı engellenmiştir. 

Öncelik 4: Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması  

1. Elektrik enerjisinden tasarruf amacı ile binanın çatısı fotovoltaik solar panellerle 

kaplanarak şebekeye paralel Güneş Enerjisi (PV - Güneş Pilleri) Panelleri İle 

Elektrik Enerjisi Üretim Sistemi kurulmuştur. Proje başında yıllık 125.500 kWh 

üretim hedeflenmiş olup; proje sonunda yıllık ortalama 99.747 kWh üretim 

sağlanmıştır. Yıllık 99.747 kWh’lik üretim firma ihtiyacının %40’ına tekabül 

etmektedir.  

2. Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sistemi kurulumu ile firmanın ısıtma, sıcak su ve 

kısmen soğutma gereksinimleri için kullanılan sistem ile topraktaki ısı kaynağından 

yararlanılarak enerji tüketiminin azaltılması sağlanmıştır. Toprak kaynaklı ısı 

pompasıyla, toprağın altındaki sabit sıcaklıktan faydalanarak ısı pompasına giren suyun 

sıcaklığı yükseltilmekte ve ön ısıtmayla artan verim, yerden ısıtma ile birleştiğinde 

yüzde 40 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Proje başında yıllık ortalama 72.320 kWh 

jeotermal kaynaklı enerji sağlaması öngörülen sistem ile yıllık ortalama 262.315 kWh, 

jeotermal kaynaklı enerji elde edilmiştir. 

Öncelikler altında sınıflandırılmayan kazanımlar: 

İşletmenin bahçesine elektrikli otoların şarj edilebileceği, 3,7 kVA’lık 1x16 A tek faz 

çıkışlı bir dış mekan elektrikli araç şarj istasyonu kurulmuştur. 
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Tablo 20 Vaka II Performans Göstergeleri  

 

 

                                                 
24 06.03.2015 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan nihai izleme ziyaretinde “performans 

göstergelerinin izleme tarihi itibariyle olgunlaşmaması” nedeniyle veri girişi gerçekleştirilmemiştir. 
25 15.04.2018 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan proje sonrası izleme ziyaretinde 

güncellenmiştir. 

İlgili Program 

Önceliği 
Performans 
Göstergesi Birimi t0 

(2014) Hedef t1 (2015)24 t2 (2018)25 

Hedef – t2  

Gerçekleşme 

Oranı 

(Etkililik) 
Hammadde, su, enerji, 
kimyasal gibi kaynak 
tüketiminin azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen su 
tüketimi 

m3 0 800 Veri yok 3.047 %380 

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının üretimde 

kullanılması 

Proje kapsamında 

elde edilen 
jeotermal kaynaklı 

enerji miktarı 

kWh  0 72.320 Veri yok 262.315 %360 

Hammadde, su, enerji, 
kimyasal gibi kaynak 
tüketiminin azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen 
elektrik enerjisi 
tüketimi  

kWh 0 125.500 Veri yok 99.747 %79 

Hammadde, su, enerji, 
kimyasal gibi kaynak 
tüketiminin azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen 
doğalgaz tüketimi 

m3 0 13.891 Veri yok 6.341 %45 

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının üretimde 

kullanılması 

Proje kapsamında 

elde edilen güneş 

kaynaklı enerji 

miktarı 

kWh 0 105.000 Veri yok 99.747 %94 

Şekil 20 Vaka II Sonuçlar Zinciri 
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Proje kapsamında 417.230,57 TL Ajans desteği ve 694.800,00 TL eş finansman 

harcandığı görülmektedir. Vaka II sonuçlar zinciri bağlamında incelenirse, satın alınan “Toprak 

Kaynaklı Isı Pompası Sistemi”, “Güneş Enerjisi Panelleri İle Elektrik Enerjisi Üretim Sistem”, 

“Güneş Duvarı Hava Sızdırmalı Güneş Kolektörleri Sistemi”, “Hava Kaynaklı Isı Pompası” ve 

“Gri Su Arıtma Sistemi ve Yağmur Suyunun Geri Kazanım Sistemi” sayesinde yıllık ortalama 

3.047 ton su tasarrufu sağlandığı, yıllık ortalama 6.341 m3 doğal gaz tasarrufu sağlandığı, yıllık 

ortalama 262.315 kWh jeotermal kaynaklı enerji elde edildiği, elektrik enerjisinden yıllık 

ortalama 99.747 kWh (yaklaşık 44.800,00 TL) tasarruf sağlandığı görülmektedir. Buna ek 

olarak proje kapsamında uluslararası LEED Sertifikası ile belgelendirmesi gerçekleştirilmiştir. 

 

4.3. Vaka Analizi III 

1981 yılında Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kurulan firma yüksekte çalışma platformları 

üretmektedir. Firma imalat sanayiinde hizmet göstermekte olup, 6’lı NACE koduna göre 

“28.22.10 - El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma 

makinelerinin imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, 

kaldırma ve taşıma kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri vb.)” başlığında 

sınıflandırılmaktadır.  

Firma 2015 yılında “250 Kw Kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi Kurulumu İle Elektrik 

Üretimi” isimli projesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansından destek almaya hak 

kazanmıştır. Proje kapsamında; firmanın üretim tesisinde 3000 m2’lik alana kurulacak olan 250 

Kw kapasiteli fotovoltaik paneller ile güneş enerjisi sisteminin firma süreçlerine entegre 

edilmesi amaçlanmıştır. 25.08.2015 tarihinde resmi olarak başlayan proje faaliyetleri 

25.08.2016 tarihinde sona ermiştir.  

Firma, projeyi 2015 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında belirlenen öncelikli alanlardan 

ikisi ile ilişkilendirmiştir: 

o Öncelik 3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması 

o Öncelik 5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi 

Fakat proje kapsamında öncelik 5 ile ilişkilendirilecek herhangi bir faaliyet ve 

performans göstergesi bulunmamaktadır. 

Proje Faaliyetlerinin “Program Öncelikleri” Üzerinden Değerlendirilmesi: 

http://ticaret.satso.org.tr/nace/1108/282210-el-veya-motor-gucu-ile-calisan-kaldirma-tasima-yukleme-ya-da-bosaltma-makinelerinin-imalati-vinc-palangasi-yuk-asansoru-bocurgat-demir-irgat-kriko-for.aspx
http://ticaret.satso.org.tr/nace/1108/282210-el-veya-motor-gucu-ile-calisan-kaldirma-tasima-yukleme-ya-da-bosaltma-makinelerinin-imalati-vinc-palangasi-yuk-asansoru-bocurgat-demir-irgat-kriko-for.aspx
http://ticaret.satso.org.tr/nace/1108/282210-el-veya-motor-gucu-ile-calisan-kaldirma-tasima-yukleme-ya-da-bosaltma-makinelerinin-imalati-vinc-palangasi-yuk-asansoru-bocurgat-demir-irgat-kriko-for.aspx
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Öncelik 3: Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması 

Proje kapsamında kurulan Fotovoltaik Elektrik Üretim Sistemi kapsamında proje 

başında yıllık 331.000,00 kWh üretim hedeflenmiş olup; proje sonrasında yıllık ortalama 

240.230 kWh üretim sağlanmıştır. Dolayısıyla elektrik enerjisinden sağlanan tasarruf da yıllık 

ortalama 240.230 kWh olarak gerçekleşmiştir.  

Yenilenebilir enerji yatırım tutarı 809.000,00 TL olarak hedeflenmiş iken, 2019 yılının 

başı itibariyle 950.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik enerjisi ile azaltılan C02 miktarı proje 

başında yıllık 190.560 kg olarak hedeflenmiş olup, proje sonrasında yıllık ortalama 60.480 kg 

olarak gerçekleşmiştir.  

 

                                                 
26 01.09.2016 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan nihai izleme ziyaretinde “performans 

göstergelerinin izleme tarihi itibariyle olgunlaşmaması” nedeniyle veri girişi gerçekleştirilmemiştir. 
27 15.02.2019 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan firma görüşmesi ile güncellenmiştir. 

İlgili Program 
Önceliği Performans Göstergesi Birimi t0 (2015) Hedef t1 (2016)26 t2 (2019)27 

t0 – t2  

Gerçekleş

me Oranı 

(Etkililik) 

Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

üretimde 

kullanılması 

Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklı Elektrik 

Üretim Kapasitesi 
MW 0 0,25 0,25 0,25 %100 

Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

üretimde 

kullanılması 

Yenilenebilir Enerji 
Yatırım Tutarı 

TL 0 809.100 867.800 950.000 %107 

Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

üretimde 

kullanılması 

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla üretilen 

yıllık elektrik enerjisi 
kWh 0 331.000 

Yeterli veri 
bulunmadığı 

için izleme 

ziyaretinde 
veri girişi 

yapılmamıştır. 
 

240.230 %72 

Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

üretimde 

kullanılması 

Yenilenebilir enerji 
kaynaklarıyla üretilen 

elektrik enerjisi ile 
azaltılan CO2 miktarı 

kg 0 10.560 

Yeterli veri 
bulunmadığı 

için izleme 

ziyaretinde 
veri girişi 

yapılmamıştır. 
 

60.480 %572 

Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

üretimde 

kullanılması 

Enerji verimliliği 

teknolojileri ile ilgili 
yatırım tutarı 

TL 0 809.100 867.800 950.000 %107 

Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

Engellenen CO2 

emisyonu miktarı 
kg 0 10.560 

Yeterli veri 
bulunmadığı 

için izleme 

60.480 %572 
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Proje kapsamında 390.181,04 TL Ajans desteği ve 404.560,00 TL eş finansman 

harcandığı görülmektedir. Vaka III sonuçlar zinciri bağlamında incelenirse, satın alınan 

“Fotovoltaik Elektrik Üretim Sistemi” sayesinde yıllık ortalama 240.230 kWh (yaklaşık 

108.100,00 TL) elektrik enerjisi tasarrufu sağlandığı, yıllık ortalama 60.480 kg CO2 salımının 

azaltıldığı ve yenilenebilir enerji yatırım tutarının 2019 yılı itibariyle 950.000,00 TL olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. 

 

4.4. Vaka Analizi IV 

Firma, 1993 yılında İstanbul'da üretim hayatına başlamıştır. 2004 yılında Gebze’ye 

taşınan firma, üretim kapasitesinin arttırılmasına paralel olarak Dilovası ve Gebze’de faaliyet 

gösteren iki adet fabrika çatısı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Alüminyum Ekstrüzyon 

alanında faaliyet gösteren firma ağırlıklı olarak otomotiv, sanayi ve havacılık sektörlerine 

üretimde 

kullanılması 
ziyaretinde 
veri girişi 

yapılmamıştır. 

Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

üretimde 

kullanılması 

Tasarruf edilen elektrik 
enerjisi miktarı 

kWh 0 331.000 

Yeterli veri 
bulunmadığı 

için izleme 

ziyaretinde 
veri girişi 

yapılmamıştır. 

240.230 %72 

Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

üretimde 

kullanılması 

Üretilen güneş kaynaklı 

enerji miktarı 
kWh 0 331.000 

Yeterli veri 
bulunmadığı 

için izleme 

ziyaretinde 
veri girişi 

yapılmamıştır. 

240.230 %72 

Tablo 21 Vaka III Performans Göstergeleri 

Şekil 21 Vaka III Sonuçlar Zinciri 
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hizmet sağlamaktadır. Firma imalat sanayiinde hizmet göstermekte olup, 6’lı NACE 

koduna göre “24.42.21 - Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları 

imalatı (alaşımdan olanlar dahil) başlığında sınıflandırılmaktadır. 

Firma 2014 yılında “Alüminyum Ekstrüzyonda Proses ve Teknoloji Değişiklikleri İle 

Daha Temiz Üretim Yöntemlerine Geçişin Sağlanması” isimli projesi ile Doğu Marmara 

Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında çevreye duyarlı ve 

verimli bir üretim prosesi oluşturulması hedeflemiştir. Bu kapsamda ise ekstrüzyon prosesinin 

etkinliğinin ölçülerek gereksiz duruş ve sarfiyatının önüne geçilmesi, proseslerde kullanılan 

hidrolik yağ, bor yağı ve kesme yağının geri dönüşümü ve/veya kullanım miktarının 

azaltılması, yağlar ile kirlenen proses atığı alüminyum talaşının yıkanarak tekrar ergitmek için 

hazırlanması ve yağı giderilmiş temiz alüminyum talaşının gaz gidermeli sistem ile tekrar 

ergitilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. 18.06.2014 tarihinde resmi olarak başlayan proje 

faaliyetleri 18.03.2015 tarihinde sona ermiştir 

Firma, projeyi 2014 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında belirlenen öncelikli alanlardan 

ikisi ile ilişkilendirmiştir.  

o Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması ya da atık miktarının veya kirletici yükünün 

azaltılması 

o Öncelik 2: Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması  

Proje Faaliyetlerinin “Program Öncelikleri” Üzerinden Değerlendirilmesi: 

Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması ya da atık miktarının veya kirletici yükünün 

azaltılması 

1. Mekanik işlemde ortaya çıkan ve yağ ve kirlilik barındıran alüminyum talaşının 

yıkanarak prosese geri dönüşünü sağlamak amacıyla Talaş Kırma ve Yıkama Ünitesi 

tedarik edilmiştir. Yıkanarak temizlenmiş alüminyum talaşın uygun bir gaz giderme 

ergitme tekniği ile ergitilerek alüminyum biyet hammaddesine dönüştürülmesi amacıyla 

ise Gaz Giderme Ünitesi alımı gerçekleştirilmiştir. Proje başında yıllık ortalama 120 

ton atık tasarrufu öngörülmüşken, proje sonrasında yıllık ortalama 178 ton katı atık 

engellenmiştir.  

Öncelik 2: Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması: 
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1. Talaş kırma ve yıkama ünitesi ve gaz giderme ünitesi ile mekanik işlemde ortaya 

çıkan ve yağ ve kirlilik barındıran alüminyum talaşının yıkanarak prosese geri dönüşü 

sağlanmış ve yıkanarak temizlenmiş alüminyum talaşın uygun bir gaz giderme ergitme 

tekniği ile ergitilerek alüminyum biyet hammaddesine dönüştürülmüştür. Bu sayede 

yıllık ortalama 120 ton olarak öngörülen hammadde tasarrufu 178 ton olarak 

gerçekleşmiştir. 

2. Ekstrüzyon hattına online takip sisteminin kurulması amacı ile satın alınan Pres Anlık 

Ölçüm Sistemi sayesinde pres üzerinde gereksiz duruşların, zaman ve enerji 

kayıplarının takibi yapılmaktadır. Ekstrüzyon imalatında ürün maliyetini oluşturan en 

büyük etken olan proses maliyetini arttıran en önemli kalem gereksiz duruşlar ve buna 

bağlı enerji kayıplarıdır. Online sistem kontrolü ile duruş ve enerji kayıplarının 

azaltılması sağlanmıştır. Pres anlık ölçüm sistemi sayesinde proje başında 30.000 kWh 

olarak öngörülen elektrik enerjisi tasarrufu yıllık ortalama 54.800 ve proje başında 

12.000 m3 olarak öngörülen doğalgaz tasarrufu 5.950 m3 olarak gerçekleşmiştir. 

3. Ekstrüzyon Pres Hidrolik Yağ Temizleme Ünitesi sayesinde ekstrüzyon presinde 

kullanılan hidrolik yağının, Bor Yağı Geri Dönüşüm Ünitesi sayesinde ise mekanik 

işlem bor yağının geri dönüşümü sağlanmıştır. Sprey Yağlama Sistemi sayesinde ise 

profil kesme işleminde, özel nozüller içeren sistemler kullanılarak yağı damlacık 

seklinde kullanımı yerine spreyleme seklinde testerelere beslenmesi sağlanarak kesme 

yağı kullanımı minimize edilmiştir. Böylece proje başında 2.400 ton olarak öngörülmüş 

olan kesme, hidrolik ve bor yağı tasarrufu, proje sonrasında yıllık ortalama 4.066 ton 

olarak gerçekleşmiştir. 

 

                                                 
28 25.03.2015 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan nihai izleme ziyaretinde 

güncellenmiştir. 
29 15.04.2018 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan proje sonrası izleme 

ziyaretinde güncellenmiştir. 

İlgili Program Önceliği 
Performans 
Göstergesi 

Birimi t0 (2014) Hedef 
t1 
(2015)28 

t2 

(2018)29 

Hedef – t2  

Gerçekleş

me Oranı 
Hammadde, su, enerji, 
kimyasal gibi kaynak 
tüketiminin azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen 
hammadde miktarı 

Ton 0 200 197 213 107% 

Hammadde, su, enerji, 
kimyasal gibi kaynak 
tüketiminin azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen 
kimyasal miktarı 

Ton 0 2.400 3.240 4.066 169% 

Atıkların kaynağında 

azaltılması 

Proje kapsamında 

engellenen katı 

(tıbbi atık, 

tehlikeli atık, 

Ton 0 120 120 178 148% 
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Şekil 22 Vaka IV Sonuçlar Zinciri 

 

Proje kapsamında 129.758,00 TL Ajans desteği ve 131.835,00 TL eş finansman 

harcandığı görülmektedir. Vaka IV sonuçlar zinciri bağlamında incelenirse, “Ekstrüzyon Pres 

Hidrolik Yağ Temizleme Ünitesi”, “Bor Yağı Geri Dönüşüm Ünitesi”, “Sprey Yağlama 

Sistemi”, “Pres Anlık Ölçüm Sistemi”, “Talaş Kırma ve Yıkama Ünitesi” ve “Gaz Giderme 

Ünitesi” sayesinde yıllık ortalama 213 ton hammadde tasarrufu sağlandığı, yıllık ortalama 

4.066 ton kimyasal madde tasarrufu sağlandığı, yıllık ortalama 5.950 m3 doğal gaz tasarrufu 

ambalaj atığı vb.) 

atık miktarı 

Hammadde, su, enerji, 
kimyasal gibi kaynak 
tüketiminin azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen 
elektrik enerjisi 
tüketimi 

kWh 0 30.000 49.517 54.800 183% 

Hammadde, su, enerji, 
kimyasal gibi kaynak 
tüketiminin azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen 
doğalgaz tüketimi 

m3 0 12.000 2.832 5.950 50% 

Tablo 22 Vaka IV Performans Göstergeleri 
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sağlandığı, elektrik enerjisinden yıllık ortalama 54.800 kWh (yaklaşık 24.600,00 TL) 

tasarruf sağlandığı görülmektedir.  

 

4.5. Vaka Analizi V 

1972 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kurulan firma, başta otomotiv endüstrisi 

olmak üzere tüm endüstri kollarına gri dökme demir (lamel grafitli) ve sfero dökme demir 

(küresel grafitli) malzemelerle hizmet vermektedir. Firma imalat sanayiinde hizmet 

göstermekte olup, 6’lı NACE koduna göre “29.20.02 - Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, 

kupa, dorse ve damper imalatı (otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, 

damperli kamyon ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının karoserleri)” başlığında 

sınıflandırılmaktadır. 

Firma 2014 yılında “Üretim Alanında Yapılacak Yatırımlar Sayesinde Atıkların ve 

Kaynak Tüketiminin Azaltılmasıyla Temiz Üretim Süreçlerine Geçiş” isimli projesi ile Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında, temiz 

üretim sürecine geçilerek üretim sürecinde oluşan gaz ve toz gibi zararlı maddelerin en aza 

indirilerek filtrelenmesi ve atıkların kaynağında engellenerek üretim sürecinde yeniden 

kullanımı amaçlanmaktadır. 18.06.2014 tarihlinde resmi olarak başlayan proje faaliyetleri 

18.03.2015 tarihinde sona ermiştir. 

Firma, projeyi 2014 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında belirlenen öncelikli alanlardan 

ikisi ile ilişkilendirmiştir.  

o Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması ya da atık miktarının veya kirletici yükünün 

azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin 

firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı 

o Öncelik 2: Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması  

Proje Faaliyetlerinin “Program Öncelikleri” Üzerinden Değerlendirilmesi: 

Öncelik 1: Atıkların kaynağında azaltılması ya da atık miktarının veya kirletici yükünün 

azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin 

firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı 

1. Reklamasyon Makinası alımı ile proje öncesi durumda döküm işlemlerinde kullanılan 

ve reçine ile karıştığı için atık halini alan kumun makine ile ayrışımını sağlayarak 



  

    110 
 

döküm kumunun (ADK), reçine ve serterin yeniden kullanılmasını sağlayarak 

atıkların kaynağında azaltılması sağlanmıştır. Proje kapsamında %20’si atık olan ve 

%80’lik kısım yeniden kullanılabilecek olan kumun reçine ile birbirinden ayrılması 

sayesinde ayda 24 ton, yılda 288 ton kumun üretim süreçlerinde yeniden girdi olarak 

kullanılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında tasarruf edilen hammadde miktarı hedefi 

proje başında 288 ton olarak belirlenmiş olup, proje sonrasında 302 ton döküm kumu 

(ADK), 32 ton reçine ve 8,6 ton serter olmak üzere yıllık ortalama 342,6 ton 

hammaddenin üretim süreçlerinde kullanılmak üzere ayrıştırıldığı belirlenmiştir.  

2. Otomatik Döküm Tesisi kurulumu ile proje öncesinde manuel olarak gerçekleştirilen 

süreçler otomatik hale gelmiştir. Üretimden kaynaklanan kum ve kum tozlarının ortadan 

kaldırılması için konveyör sistem kurulmuştur. Üzeri tamamen havalandırmayla 

döşenen sistem sayesinde üretim aşamasında ortaya çıkan kalıp tozu, filtre tozu, döküm 

tuzu, reçineli kum ve diğer kimyasal salımların ortama girmeden bertaraf edilmesi 

sağlanmıştır. Sisteme dahil edilen boyama kabini ve kabinde bulunan emici fanlar 

sayesinde boya tozları ortamdan uzaklaştırmıştır. Soğuma işlemi için ayrı bir bölmesi 

olacak olan tesiste bu esnada çıkan gazların da havalandırma sistemi sayesinde bertarafı 

sağlanmıştır. Proje sonrasında yıllık ortalama 356,87 kg baca gazının arıtılarak 

atmosfere salındığı belirlenmiştir. Ayrıca otomatik döküm tesisi sayesinde otomatik 

hale gelen üretim süreçlerinin %20’lik bir kapasite artışı ve birim maliyetlerde %15’lik 

bir düşüş sağlandığı belirtilmiştir. 

Öncelik 2: Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması  

1. Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinç sayesinde döküm esnasında veya sonrasındaki taşıma 

işlemleri tam otomatik hale gelmiştir. Ocaktan potayla malzeme elle kalıplara taşınması 

esnasında, malzemeyi sıvı halde tutmak için sürekli yanması gereken ocak nedeniyle 

proje öncesinde günde 3 saat fazladan elektrik tüketiminin yapıldığı belirtilmiştir. Proje 

kapsamında vinç, otomatik döküm tesisi ve reklamasyon makinası sayesinde 103 kWh 

enerji tasarrufunun sağlanması hedeflenmiş olup, proje sonrasında otomatik döküm 

tesisi, reklamasyon makinası ve vinç sayesinde yıllık ortalama 122,52 kWh elektrik 

enerjisi tasarrufu sağlandığı belirtilmiştir.  

Öncelikler altında sınıflandırılmayan kazanımlar: 
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1. ISO 14001 belgesi alınması ve çevre bilinci eğitimi ile de temiz üretim süreçlerine 

geçişe adaptasyon sürecinin hızlandırılması amaçlanmıştır. Proje kapsamında IS0 

14001 sertifikası alınmış ve 23 kişiye çevre bilinci eğitimi verilmiştir. 

 

 

 

 

                                                 
30 25.03.2015 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan nihai izleme ziyaretinde 

güncellenmiştir. 
31 15.04.2018 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan proje sonrası izleme 

ziyaretinde güncellenmiştir. 

İlgili Program 

Önceliği 
Performans 
Göstergesi 

Birimi t0 (2014) Hedef 
t1 
(2015)30 

t2 

(2018)31 

Hedef – t2  

Gerçekleşme 

Oranı 
Hammadde, su, 
enerji, kimyasal gibi 
kaynak tüketiminin 

azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen 
hammadde miktarı 

Ton 0 288 288 342,6 %119 

Atıkların kaynağında 

azaltılması ya da atık 

miktarının veya 

kirletici yükünün 

azaltılması 

Proje kapsamında 

engellenen gaz 
emisyonu (SO2, NOx, 
CO, O3, HC, PM vb.) 
miktarı 

kg  0 300 0 356,87 %119 

Atıkların kaynağında 

azaltılması ya da atık 

miktarının veya 

kirletici yükünün 

azaltılması 

Proje kapsamında 

engellenen katı (tıbbi 

atık, tehlikeli atık, 

ambalaj atığı vb.) 

atık miktarı  

Ton 0 288 288 342,6 %119 

Hammadde, su, 
enerji, kimyasal gibi 
kaynak tüketiminin 

azaltılması 

Proje kapsamında 

tasarruf edilen 
elektrik enerjisi 
tüketimi 

kWh  0 103 103 122.52 %119 

Tablo 23 Vaka IV Performans Göstergeleri 

Şekil 23 Vaka V Sonuçlar Zinciri 
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Proje kapsamında 480.112,91 TL Ajans desteği ve 483.159,00 TL eş finansman 

harcandığı görülmektedir. Vaka V sonuçlar zinciri bağlamında incelenirse, “Reklamasyon 

Makinası”, “Otomatik Döküm Tesisi” ve “Çift Kiriş Gezer Köprülü Vinç” sayesinde yıllık 

ortalama 342,6 ton hammadde tasarrufu sağlandığı ve yıllık ortalama 356,87 kg baca gazının 

arıtılarak salım yapıldığı görülmektedir.  

 

 

4.6. VAKA ANALİZİ VI 

2005 yılında Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kurulan firma, “Toptan ve Perakende Ticaret.; 

Motorlu Taşıtların ve Motosikletlerin Onarımı” sektöründe hizmet göstermekte olup, 6’lı 

NACE koduna göre “46.31.04 Taze Meyve Sebze, Patates Toptan Ticareti” başlığında 

sınıflandırılmaktadır.  

Firma 2013 yılında “Güneş Enerjisi İle Sürdürülebilir Üretim” isimli projesi ile Doğu 

Marmara Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında; enerji 

verimliliğini ve tasarrufunu sağlamak ve enerji maliyetlerini düşürmek için işletmenin ihtiyacı 

olan elektriği güneş enerjisinden üretecek olan güneş enerjisi sisteminin işletme bünyesinde 

tesis edilmesi hedeflenmiştir. 15.06.2013 tarihinde resmi olarak başlayan proje faaliyetleri 

15.12.2013 tarihinde sona ermiştir.  

Firma, projeyi 2013 yılı Temiz Üretim MDP kapsamında belirlenen öncelikli alanlardan 

ikisi ile ilişkilendirmiştir: 

o Öncelik 4: Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması 

Proje Faaliyetlerinin “Program Öncelikleri” Üzerinden Değerlendirilmesi: 

Öncelik 4: Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması 

Proje kapsamında, tesisi öngörülen 1102 adet 250 Wp gücünde polikristal fotovoltaik 

modül, 14 adet 20 kW ve 1 adet 10 kW gücünde 3 fazlı inverter, bağlantı kablo ve elemanları, 

modüllerin çatı yüzeyine sabitlenmesi için alüminyum taşıyıcı sistem, ve sistem izleme 

cihazından oluşan 275,5 kWp gücündeki Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemi kurulumu 

gerçekleştirilmiştir.  Proje başında yıllık 300.000 kW üretim hedeflenmiş olup; proje sonunda 

yıllık ortalama 375.276 kWh üretim sağlanmıştır.  
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Şekil 24 Vaka VI Sonuçlar Zinciri 

Proje kapsamında 318.287,45 TL Ajans desteği ve 437.620,00 TL eş finansman 

harcandığı görülmektedir. Vaka VI sonuçlar zinciri bağlamında incelenirse, “Fotovoltaik 

Güneş Enerji Sistemi” sayesinde güneş kaynaklı enerji miktarının yıllık ortalama 375.000 kWh 

(yaklaşık 168.800,00 TL) olarak gerçekleştiği görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 14.11.2013 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan nihai izleme ziyaretinde “performans 

göstergelerinin izleme tarihi itibariyle olgunlaşmaması” nedeniyle veri girişi gerçekleştirilmemiştir. 
33 08.01.2019 tarihinde MARKA İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yapılan firma görüşmesi ile güncellenmiştir. 

İlgili Program 

Önceliği 
Performans 
Göstergesi Birimi t0 

(2014) Hedef t1 (2015)32 t2 (2019)33 

Hedef – t2  

Gerçekleşme 

Oranı 

(Etkililik) 
Yenilenebilir 
enerji 
kaynaklarının 

üretimde 

kullanılması 

Program 
kapsamında 

elde edilen 
güneş kaynaklı 

enerji miktarı 

kWh  0 300.000 300.000 375.000 %125 

Tablo 24 Vaka VI Performans Göstergeleri 
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5. SONUÇ 

İlgili dönemlerin Kalkınma ve Bölge Planları, ulusal strateji belgelerinde belirtilen 

vizyon amaçlar ile uyumlu olarak tasarlanan ve 2013, 2014, 2015 yıllarında zincir şeklinde 

çıkılan Temiz Üretim Mali Destek Programları, KOBİ’lerin temiz üretim konusundaki 

çabalarının sistematik bir zemine oturtulması açısından önemli bir adım olmuştur. Tasarlanan 

programa yönelik öncelikler ve bu önceliklere atfedilen performans göstergeleri üzerinden 

sonuçlar zinciri mantığı ile gerçekleştirilen çalışmada, firmaların genel özellikleri ve destek 

sonrasındaki mali ve teknik göstergeleri de incelenmiştir.  

Mali destek programları sonuçlar zinciri üzerinden; girdiler, faaliyetler, çıktılar ve kısa 

– orta vadeli etkiler açısından incelenmiştir. 2013 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı 

kapsamında 15 firmaya toplam 3.609.528,56 TL mali destek sağlanmış ve toplam 6.123.809,56 

TL eş finansman harcaması gerçekleştirilmiş olup, 15 proje kapsamında 21 adet makine-

ekipman-proses satın alması gerçekleştirilmiştir. Destek sağlanan firmalar tarafından yıllık 

ortalama 2.280 ton katı atık ve 150 m3 sıvı atık engellenmiştir. Destek sağlanan firmalar 

tarafından tasarruf edilen hammadde miktarı yıllık ortalama 542,35 ton ve tasarruf edilen 

doğalgaz miktarı yıllık ortalama 10.986 m3 olarak gerçekleşmiştir. Destek sağlanan firmalar 

tarafından elde edilen güneş kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 2.710.082 kWh olarak 

gerçekleşirken, tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı yıllık ortalama 1.588.740 kWh (yaklaşık 

714.900,00 TL) olarak gerçekleşmiştir. 

2014 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında 18 firmaya toplam 

5.723.401,40 TL mali destek sağlanmış ve toplam 8.814.417,75 TL eş finansman harcaması 

gerçekleştirilmiş olup, 13 proje kapsamında 37 adet makine-ekipman-proses satın alması 
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gerçekleştirilmiştir. Destek sağlanan firmalar tarafından yıllık ortalama 4.657,4 ton 

katı, 30 m3 sıvı atık ve 60 leq/dB gürültü miktarı engellenmiştir. Destek sağlanan firmalar 

tarafından elde edilen güneş kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 329.484 kWh olarak 

gerçekleşmiştir. Destek sağlanan firmalar tarafından tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı 

yıllık ortalama 624.770,32 kWh (yaklaşık 281.100.00 TL), tasarruf edilen hammadde miktarı 

yıllık ortalama 1.387,44 ton, tasarruf edilen doğalgaz miktarı yıllık ortalama 12.291 m3, tasarruf 

edilen kimyasal miktarı yıllık ortalama 4.092,94 m3 ve tasarruf edilen su miktarı yıllık ortalama 

3.047 m3 olarak gerçekleşmiştir. Destek sağlanan firmalar tarafından elde edilen biyogaz-

biyokütle kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 233 kWh olarak gerçekleşirken, elde edilen 

jeotermal kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 262.315 kWh olarak gerçekleşmiştir. 

 

2015 yılı Temiz Üretim Mali Destek Programı kapsamında 10 firmaya toplam 

2.423.564,04 TL mali destek sağlanmış ve 3.227.890,34 TL eş finansman harcaması 

gerçekleştirilmiş olup, 10 proje kapsamında 14 adet makine-ekipman-proses satın alması 

gerçekleştirilmiştir.  Destek sağlanan firmalar tarafından yıllık ortalama 32,52 ton katı atık ve 

80 leq/dB gürültü miktarı engellenmiştir. Tasarruf edilen elektrik enerjisi miktarı yıllık 

ortalama 624.770,32 kWh (yaklaşık 281.140,00 TL)ve tasarruf edilen hammadde miktarı yıllık 

ortalama 1.387,44 ton olarak gerçekleşmiştir. Destek sağlanan firmalar tarafından elde edilen 

güneş kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 322.330 kWh, yenilenebilir enerji kaynakları ile 

üretilen elektrik enerjisi ile azaltılan CO2 miktarı yıllık ortalama 181.465 m3 ve yenilenebilir 

enerji kaynaklı üretim kapasitesi 0,79 MW olarak gerçekleşmiştir. Atıktan elde edilen ürün 

miktarı 34,32 ton olarak gerçekleşirken, elde edilen çevre dostu ürün sayısı 3’tür. Projeler 

sonrasında yenilenebilir enerji yatırımı 1.200.000.000 TL, enerji verimliliği kapsamında 

gerçekleştirilen yatırım tutarı 1.550.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. 

Her 3 program beraber değerlendirildiğinde ise; 2013, 2014 ve 2015 yılı Temiz Üretim 

Mali Destek Programları kapsamında 43 firmaya toplam 11.756.494,01 TL mali destek 

sağlanmış ve projeler kapsamında toplam 18.211.117,65 TL eş finansman harcaması 

gerçekleştirilmiş olup, 43 proje kapsamında 72 adet makine-ekipman-proses satın alması 

gerçekleştirilmiştir. Destek sağlanan firmalar tarafından yıllık ortalama 6.969,92 ton katı atık, 

180 m3 sıvı atık ve 140 leq/dB gürültü miktarı engellenmiştir. Destek sağlanan firmalar 

tarafından yıllık ortalama 23.277 m3 doğalgaz tasarrufu, 4.092,94 ton kimyasal madde 

tasarrufu, 1.929,79 ton hammadde tasarrufu, 3.047 m3 su tasarrufu ve 2.213.540,32 kWh 

(yaklaşık 996.000,00 TL) elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Destek sağlanan firmalar tarafından 
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elde edilen güneş kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 3.362.196 kWh olarak 

gerçekleşmiştir. Elde edilen biyogaz-biyokütle kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 233 kWh 

olarak gerçekleşirken, elde edilen jeotermal kaynaklı enerji miktarı yıllık ortalama 262.315 

kWh olarak gerçekleşmiştir. Destek sağlanan firmalar tarafından atıktan 34,32 ton ürün elde 

edilirken, 3 adet çevre dostu ürün elde edilmiştir. Projeler sonrasında yenilenebilir enerji 

yatırımı 1.200.000.000 TL, enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirilen yatırım tutarı 

1.550.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Destek sağlanan firmalar tarafından yenilenebilir 

enerji kaynaklı üretim kapasitesi 0,79 MW olarak gerçekleşirken, yenilenebilir enerji 

kaynakları ile üretilen elektrik enerjisi ile azaltılan CO2 miktarı yıllık ortalama 181.465 m3 

olarak gerçekleşmiştir. 

Mali destek programlarının öncelikleri üzerinden gerçekleştirilen etkililik analizi 

neticesinde, etkililik oranlarının 2013 yılında 3 öncelik üzerinden %110, 2014 yılında 3 öncelik 

üzerinden %148 ve 2015 yılında ise 4 öncelik üzerinden %87 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. Program öncelikleri toplam etkililik oranları üzerinden değerlendirdiğimizde 

ise; “Atıkların kaynağında azaltılması” önceliğinin etkililik oranının %109, “Hammadde, su, 

enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması” önceliğinin34 etkililik oranının %101, 

“Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması” önceliğinin35 etkililik 

oranının %75, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması” önceliğinin etkililik 

oranının %140 ve “Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretim” önceliğinin36 

etkililik oranının %98 olduğu görülmektedir. Bu veriler kapsamında, her üç mali destek 

programının da etkililik anlamında başarılı bir grafik çizdiği görülmektedir. 

Katkısallık analizinde, tam dara kaybının %3, kısmi dara kaybının ise %75 olarak 

gerçekleştiği görülmektedir. Projelerin %22’sinde dara kaybı ortaya çıkmamıştır. Kısmi dara 

kaybının %67’si zamanlama etkisi, %33’ü de ölçek etkisi olarak ortaya çıkmıştır. Başka bir 

deyişle Ajans desteğinin, proje kapsamında destek alan firmaların %67’sinin yapmak istedikleri 

yatırımların öne çekilmesine, %33’ün de daha büyük ölçekle gerçekleştirilmesine neden olduğu 

belirlenmiştir.  

Sürdürülebilirlik analizinde ise firmaların %76’sının projede tanımlanmamış fakat 

projenin sürdürülebilirliği için gerekli olan herhangi bir ek yatırım yapmadıklarını, %65’inin 

                                                 
34 2015 yılında önceliklerde yer almamaktadır. 
35 2013 ve 2014 yılında önceliklerde yer almamaktadır. 
36 2013 ve 2014 yıllarında bu program önceliğine bağlanan bir performans göstergesi bulunmamaktadır. 
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ise proje sonrasında “temiz üretim” kapsamına girecek herhangi bir yatırım ya da 

faaliyet gerçekleştirmediklerini beyan etmeleri, programların sürdürülebilirlik ayağının eksik 

kaldığını işaret etmektedir. Bu durum firmaların %80’inin proje kapsamında temin edilen 

makine-ekipmanın halen etkin şekilde kullanıldığını belirtmeleri üzerinden okunacak olursa, 

ihtiyaç duyulan temiz üretim mekanizmalarının projeler kapsamında oluşturulduğu ve ilave 

yatırım ihtiyacı hissedilmediği sonucu çıkabilecek olsa da; temiz üretimin sürekli çaba ve 

devinim gerektiren bir süreç olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Türkiye’deki sanayi faaliyetlerinin kalbinde yer alan, aynı zamanda zengin doğal 

kaynaklara ev sahipliği yapan TR42 bölgesinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 

temiz üretim mekanizmalarının bölge genelinde teşviki hayati önem arz etmektedir. 2014 – 

2023 Doğu Marmara Bölge Planı’nın “Yaşanabilir Bölge Ekseni”nde yer alan “çevresel 

sürdürülebilirliğin sağlanması” amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlamak için hayata 

geçirilen Temiz Üretim Mali Destek Programlarının, özellikle etkililik anlamında başarılı 

olduğu görülmüştür. Daha sonraki yıllarda tasarlanacak temiz üretim temalı bir destek 

programının bölgede çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve farkındalık oluşturulması 

konusunda katkı sağlaması kaçınılmazdır. Özellikle yenilikçi çevre teknolojileri,  yenilenebilir 

enerji ve enerji verimliliği alanında özelleşmiş mali destek programlarının tasarlanmasının 

bölgesel dinamikler açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 

Sağlıklı bir program değerlendirme sürecinin, program tasarım aşaması ile başlayan 

bütünleşik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda; bir sonraki temiz üretim temalı 

mali destek programı tasarlanırken, ilgili önceliklerin titizlikle tespiti sonrasında, her bir 

önceliğe yönelik uygun sayı ve içerikte performans göstergesinin tanımlanması önerilmektedir. 

Proje başvurusu sırasında, başvuru sahibi tarafından belirlenen performans göstergelerinin 

gerçekçi ve sistematik açıdan doğru olduğunun temin edilmesi büyük önem arz etmektedir.  

Yapılan değerlendirme çalışmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer hususun, bazı 

destek yararlanıcılarının birincil olarak makina parkurlarının yenilenmesi, kurumsal 

kapasitenin arttırılmasını gibi amaçları öncelediği ve temiz üretim pratiklerinin 

geliştirilmesinin ikincil ve yan bir amaç olarak konumlandırıldığının görülmüş olmasıdır. Bu 

durumun bertaraf edilmesi için program amaç ve önceliklerinin bu gibi durumlara mahal 

vermeyecek şekilde belirlenmesi, gerekirse uygunluk kriterlerinin önleyici şekilde revize 

edilmesi tavsiye edilmektedir. 
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