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YÖNETICI ÖZETI

Ana Sektörler

Alt Sektörler

Atık Üretimi
Hızla gelişen sanayi sektörü, kirletici sanayinin varlı-

tirilmiştir. Kaynak kullanımı ve atık üretimi olmak

ğına bağlı olarak İzmir’in sahip olduğu hassas eko-

üzere iki temel başlıkta ele alınarak dört aşamada

sistemler ve doğal kaynaklar üzerinde ciddi çevresel

gerçekleştirilen çalışmaya İzmir’de faaliyet gösteren

ve sosyal baskılar oluşturmaktadır. İzmir’in var olan

tüm sektörler ve sanayi kuruluşları dahil edilmiş, or-

kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendi-

ganize sanayi bölgeleri kendi içinde ayrıca değer-

rilmesini amaçlayan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA),

lendirilmiştir.

kurulduğu günden bu yana sürdürülebilir üretim
ve hizmet sunumunun yaygınlaştırılmasına yönelik
politika geliştirme ve uygulama düzeyinde çalışmalar yürütmektedir.

farklı kategoriler altında temin edilen veriler sınıflanbir kategori altında NACE Rev.2 iki ve üç basamak

Çıkan Sektörler Analizi” çalışması, İzmir sanayisinde

faaliyet koduna göre ilk on sektör tespit edilmiştir.

yoğun kaynak kullanımı ve kirletici özellikleriyle öne

Kaynak kullanımı ve atık üretiminde her bir katego-

çıkan sektörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleş-

ride öne çıkan ana ve alt sektörler şöyle özetlenebilir:

Ana Sektörler

Alt Sektörler

Kaynak Tüketimi
11-İçeceklerin imalatı

11.0-İçeceklerin imalatı

10-Gıda ürünlerinin imalatı

10.5-Süt ürünleri imalatı

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat hariç)

25.9-Diğer fabrikasyon metal ürünlerin
imalatı

10-Gıda ürünlerinin imalatı
Su Tüketimi
(OSB)

Elektrik
Tüketimi

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve
motosikletler hariç)
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin
imalatı

46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal
gübre ve azot bileşikleri, birincil formda
plastik ve sentetik kauçuk imalatı
22.2-Plastik ürünlerin imalatı

47-Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları
ve motosikletler hariç)
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve
motosikletler hariç)

Doğalgaz
Tüketimi

10-Gıda ürünlerinin imalatı
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat hariç)
23-Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı
17-Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

Atıksu
Üretimi

10-Gıda ürünlerinin imalatı
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin
imalatı

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin
imalatı
46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve
motosikletler hariç)

24.5-Metal döküm sanayii
20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal
gübre ve azot bileşikleri, birincil formda
plastik ve sentetik kauçuk imalatı
23.3-Kilden inşaat malzemeleri imalatı
17.1-Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı
22.2-Plastik ürünlerin imalatı

20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal
gübre ve azot bileşikleri, birincil formda
plastik ve sentetik kauçuk imalatı
46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti

Farklı kategoriler altında öne çıkan sektörler ilk sı-

Sektörel önceliklendirme çalışmasının mevcut sa-

rada yer alan sektör en yüksek puanı alacak şekilde

nayi yapısını daha iyi yansıtması için, belirlenen bu

puanlanarak, toplamda en fazla puana sahip ana

sektörler ekonomik göstergeler ile tekrar değerlen-

ve alt sektörler kaynak kullanımı ve atık üretiminde

dirilmiştir. Kaynak kullanımı ve atık üretimi açısın-

öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir. Buna göre

dan öne çıkan her sektöre ait işyeri sayısı, istihdam

İzmir’de kaynak kullanımı ve atık üretimi açısından

ve dış ticaret verileri göz önünde bulundurularak

öncelikli sektörler şunlardır:

sektörlerin kapsayıcılığı ve kaynak verimliliği uygu-

Ana Sektörler
▶▶ 10-Gıda ürünlerinin imalatı
▶▶ 20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
▶▶ 23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

lamaları ile oluşturacağı ekonomik ve sosyal faydanın etkisi irdelenmiştir. Ekonomik değerlendirmeler
sonucunda ön plana çıkan sektörler şunlardır:
Ana Sektörler
▶▶ 10-Gıda ürünlerinin imalatı

▶▶ 24-Ana metal sanayii

▶▶ 20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

▶▶ 22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

▶▶ 22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

Alt Sektörler
▶▶ 20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

23.6-Beton, çimento ve alçıdan yapılmış
eşyaların imalatı

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro
alaşımların imalatı

sikletler hariç)
-

10.3-Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve
saklanması

24-Ana metal sanayii

▶▶ 46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve moto-

10-Gıda ürünlerinin imalatı
Elektrik
Tüketimi
(OSB)

Katı Atık
Üretimi

elektrik tüketimi, doğalgaz tüketimi olmak üzere

“İzmir’de Kaynak Kullanımı ve Atık Üretiminde Öne

Su Tüketimi

24-Ana metal sanayi

Sanayi tesislerine ait katı atık, atık su, su tüketimi,

dırılarak sektörel veri tabloları oluşturulmuş ve her

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro
alaşımların imalatı

ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı
▶▶ 22.2-Plastik ürünlerin imalatı
▶▶ 46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
▶▶ 24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı
▶▶ 17.1-Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı

Alt Sektörler
▶▶ 22.2-Plastik ürünlerin imalatı
Kapsamlı bir analizle elde edilen bu sonuçlar önümüzdeki dönemde yürütülecek kaynak verimliliği,
temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi
alanındaki faaliyetler için yönlendirici nitelikte olacaktır. İl genelinde bu alanlarda geliştirilecek politika ve stratejilerde kaynak tüketimi ve atık üretiminde öne çıkan sektörlerin ele alınması etkin sektörel
müdahalelerin ve tedbirlerin geliştirilmesi açısından
önem taşımaktadır.
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İzmir, doğal kaynakları, hassas ve korunması gerek-

Ajansımız, İzmir’in gerek iklim değişikliği ile mücadele

li ekosistemlerinin yanı sıra hızla gelişen çok yönlü ve

gerekse çevresel tehditlerin ortadan kaldırılarak eko-

çok sektörlü bir ekonomiye sahiptir. Hızlı teknolojik ge-

nomik gelişmenin devamlılığının sağlanması için çev-

lişim, ekonomik eğilimler ve tüketici davranışlarındaki

re koruma ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi

değişime bağlı olarak ortaya çıkan küresel tehditlerin

sağlayan bir araç olarak yeşil büyüme yaklaşımını esas

etkileri; İzmir’de su kıtlığı, su kaynaklarının kirlenme-

almaktadır. Bölgenin yeşil büyümeye geçiş sürecinde

si, doğal kaynakların yok olması, hassas ekosistemlerin

odaklanılacak temel alanlar sürdürülebilir üretim tekno-

bozulması olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok boyutlu ve

lojilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi, temiz enerji

çok sektörlü ekonomik yapısı ile sanayi, tarım, turizm ve

kullanımı ve ilgili teknolojilerin üretimi, enerji ve kaynak

hizmet ana sektörleri açısından önemli bir potansiyele

verimliliği, su yönetimi, katı atık ve tehlikeli atık geri ka-

sahip olan İzmir’de ortaya çıkan ve ekonomik ve sosyal

zanımı ve bertarafı, sürdürülebilir tarım ve biyo-çeşitli-

gelişmenin devamlılığını tehdit eden çevresel koşulların

liğin korunması olarak belirlenmiştir. Yürütülen sonuç

temelinde kaynakların kontrolsüz kullanımına dayanan

odaklı programlar kapsamında İzmir’in yeşil ve mavi bü-

ve çevresel etkileri yüksek ekonomik faaliyetler yer al-

yümeye geçişine yönelik stratejilerin geliştirilmesi, enerji

maktadır.
Ülkemizin toplam sanayi üretiminin %9,3’ünü gerçekleştiren İzmir, sahip olduğu istihdam ve yarattığı katma değer ile önemli bir sanayi ve ticaret üssü konumundadır.
Merkezde ve merkeze yakın ilçelerde yoğunlaşan sanayi

ve kaynak verimliliğinin yaygınlaştırılması, İzmir Kaynak
Verimliliği Programı ile sürdürülebilir üretim altyapısının
oluşturulması, saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi
ve bu alanda örnek projelerin desteklenmesi temel faaliyetler olarak yer almaktadır.

sektörü gerek yerel işletme sayısı gerekse istihdam edi-

Ajans, yürüttüğü bu faaliyetlere başlangıç noktası oluş-

BÖLÜM - 1

len kişi sayısı açısından ülke sanayi sektörü içinde önem-

turması adına İzmir’in sürdürülebilirlik göstergelerine

li bir yere sahiptir. Metal eşya, gıda ürünleri, giyim eşyası,

yönelik bir veri tabanı oluşturma çalışmasına başlamış-

GİRİŞ

mobilya, deri, motorlu kara taşıtları, kimyasallar, plastik,

tır. İzmir genelinde faaliyet gösteren her ölçekteki sanayi

makine ve teçhizat imalatı, ağaç ürünleri, kâğıt ürünleri

firmasının atık üretimi, su tüketimi, enerji kullanımı, atık

ve tütün üretimine dayanan İzmir sanayisinde yoğun-

su deşarjı gibi alanlardaki verilerinin temini ile oluşturu-

luklu olarak mikro ve küçük ölçekli sanayi tesisleri bu-

lan veri tabanının, İzmir’in çevresel performansının ve

lunmaktadır. Bununla birlikte, özellikle ana metal sanayi,

üretim yapısının mevcut durumunun ortaya konmasına

kauçuk ve plastik ürünler imalatı, kimyasal ve kimyasal

yönelik her tür analize girdi sağlaması hedeflenmekte-

ürünler imalatı, motorlu taşıtlar imalatı ve gıda ürünleri

dir.

sektörlerinde faaliyet gösteren ülkenin en büyük sanayi
işletmelerinin bazıları da İzmir’de yer almaktadır. Sahip
olduğu çoğunluğu karma yapıda toplam 4.345 hektarlık
alana sahip 13 organize sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve aralarında ülkenin en büyük ikinci serbest bölgesi olan Ege Serbest Bölgesi’nin de yer aldığı
serbest bölgeleri ile İzmir’de sanayi sektörü hızla büyümektedir.

İzmir sanayisinde kaynak verimliliği, temiz üretim ve
sanayi sektörünün kirletici etkisinin tespitine yönelik
kapsayıcı ve veriye dayalı araştırmaların oldukça sınırlı
sayıda olduğu görülmektedir. Belirli sektörler ve işletmeler bazında gerçekleştirilen mevcut çalışmalar ise,
İzmir’de kaynak verimliliği ve kirlilik önleyici politikaların
ve tedbirlerin geliştirilmesine yönelik kapsayıcı bir bilgi
sunmamaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla ha-

Hızla gelişen sanayi sektörü, kirletici sanayinin varlığına

zırlanan “İzmir’de Kaynak Kullanımı ve Atık Üretiminde

bağlı olarak İzmir’in sahip olduğu hassas ekosistemler

Öne Çıkan Sektörler” çalışması, İzmir sanayisinde yoğun

ve doğal kaynaklar üzerinde çevresel ve sosyal ciddi bas-

kaynak kullanımı ve kirletici özellikleriyle öne çıkan sek-

kılar oluşturmaktadır. Sanayi sektöründe yaşanan geliş-

törlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eliniz-

meler mevcut sorunların ekonomik, sosyal ve çevresel

deki çalışma ile elde edilen sonuçlar, Ajansımızın önü-

ölçekte giderek artacağını göstermektedir. İzmir’in var

müzdeki dönemde yürüteceği kaynak verimliliği, temiz

olan kaynaklarının etkin ve verimli şekilde değerlendi-

üretim, endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi çalışmaları

rilmesini amaçlayan İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), kurul-

için yönlendirici nitelikte olacağı gibi aynı zamanda il ge-

duğu günden bu yana sürdürülebilir üretim ve hizmet

nelinde bu alanlarda geliştirilecek politika ve stratejiler

sunumunun yaygınlaştırılmasına yönelik politika geliş-

için önemli bir bilgi tabanı işlevine sahip olacaktır.

tirme ve uygulama düzeyinde çalışmalar yürütmektedir.
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Sektörel analiz çalışması, kaynak kullanımı ve atık

göre sınıflandırılmış ve faaliyet kodu bulunmayan

üretimi olmak üzere iki temel başlıkta ele alınarak

işletmelerin faaliyet kodları araştırılıp eklenerek sek-

dört aşamada gerçekleştirilmiştir (Şekil 1). Çalışma-

törler bazında veri tabloları elde edilmiştir. Bu aşa-

ya İzmir’de faaliyet gösteren tüm sektörler ve sanayi

mada organize sanayi bölgeleri verileri ayrı olarak

kuruluşları dahil edilmiş, organize sanayi bölgeleri

değerlendirilmiş ve sektörel veri tabloları oluşturul-

kendi içinde ayrıca değerlendirilmiştir.

muştur.

Şekil 1. Çalışmanın aşamaları

1. AŞAMA
Hazırlık ve veri
temini

BÖLÜM - 2

YÖNTEM

2. AŞAMA
Sektörel veri
tablolarının
oluşturulması

3. AŞAMA
Sektörel atık üretimi
ve kaynak tüketiminin
analizi

4. AŞAMA
Kaynak
verimliliğinde
öncelikli sektörleri
belirlenmesi

Çalışmanın ilk aşaması, bölgenin sektörel yapısının

Çalışmanın üçüncü aşamasında bu veri tabloları

incelenmesini, kaynak kullanımı ve çevresel etkile-

kullanılarak atık üretimi ve kaynak kullanımında her

rin tespiti konusunda belirleyici göstergelerin ortaya

bir kategori altında NACE Rev.2 iki ve üç basamak

konulmasını ve bu göstergeler altında ihtiyaç duyu-

faaliyet koduna göre ilk on sektör tespit edilmiştir.

lan verilerin teminini içermektedir. Bu kapsamda, İz-

Sonrasında bu on sektörden her kategoride ilk beş-

mir’de faaliyet gösteren sanayi tesislerinin katı atık

te yer alan ana ve alt sektörler karşılaştırılmış ve sek-

ve atık su üretim verileri ile su, elektrik, doğalgaz

tör analizleri yapılmıştır. Bazı kategorilerde ana sek-

tüketim verilerinin temini için ilgili kurum ve kuru-

tör sıralamasında ilk beşte yer almayan sektörlerin

luşlara resmi yazılar yazılmış, kurum görüşmeleri

alt sektör sıralamasında önde olduğu tespit edilmiş

gerçekleştirilmiştir.

olup detaylı incelemelere yer verilmiştir.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Atık Be-

Çalışmanın son aşamasında ise her kategorinin

yan Sistemine Kayıtlı 13.318 işletmenin 2019 yılı atık

ilk sırasında yer alan sektörlere 5 puan, takip eden

verileri, İZSU sanayi abonesi 768 işletmenin 2019-

sektörlere azalan puanlar verilmek suretiyle bir ön-

2020 dönemine ait aylık su tüketim verileri ile Ge-

celiklendirme yapılmıştır. Bu aşama, tespit edilen

diz A.Ş. elektrik abonesi işletmelerin tüketim verileri

öncelikli sektörlerin ekonomik göstergeler ile birlik-

temin edilmiştir. Ayrıca İzmir’de faaliyet gösteren

te değerlendirilmesini de içermektedir. Sosyal Gü-

organize sanayi bölgelerinden (Aliağa OSB, Bağyur-

venlik Kurumu’ndan alınan işyeri sayısı ve istihdam

du OSB, Buca Ege OSB, Bergama OSB, Atatürk OSB,

verileri ile TÜİK’ten elde edilen dış ticaret rakamları

Menemen Plastik İhtisas OSB, Pancar OSB, Kemal-

ışığında öncelikli sektörler yorumlanmıştır. Bu kap-

paşa OSB, Torbalı OSB ve Tire OSB) toplam 1.445 iş-

samda İzmir’de faaliyet gösteren işyeri sayısı ve si-

letmeye ait 2019 yılı elektrik tüketim, su tüketim, do-

gortalı çalışan sayılarına ait 2019 yılı verileri NACE

ğalgaz tüketim, atık su üretim verileri temin edilerek

Rev.2 altı basamak faaliyet kodunda temin edilmiş-

analize dahil edilmiştir.

tir. Dış ticaret verilerinde ise İzmir’in 2019 yılına ait
ISIC Rev.3 formatındaki ithalat ve ihracat rakamları

Verilerin işlendiği ve sektörel olarak toplulaştırıldığı

NACE Rev.2 formatına dönüştürülerek kullanılmıştır.

ikinci aşamada ise; işletme düzeyinde elde edilen

Önceliklendirilen her bir sektör için işyeri ve istih-

veriler katı atık, atık su, su tüketimi, elektrik tüketi-

dam verileri ana ve alt sektör bazında, dış ticaret ve-

mi, doğalgaz tüketimi olmak üzere farklı kategoriler

rileri ise sadece ana sektör bazında toplulaştırılarak

altında NACE Rev.2 dört basamak faaliyet koduna

tablo halinde sunulmuştur.
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Hızla ve kontrolsüz artan nüfusla ortaya çıkan ihti-

minin yer aldığı İzmir’de doğal kaynakların hızla tü-

yaçlar karşısında dünya kaynakları azalmakta, yok

kendiği ve kirlendiği görülmektedir. Bu kapsamda,

olan ve zarar gören ekosistemler hizmet sunamaz

kaynak tüketiminin hangi sektörlerde yoğunlaştığı-

hale gelmektedir. Kaynakların değerinin arttığı, do-

nın belirlenmesi alınacak tedbirler açısından önem

ğal kaynaklara ulaşmanın zor ve maliyetli bir hale

arz etmektedir.

geldiği günümüzde mevcut ekonomik faaliyetlerin devamlılığının sağlanması mümkün görünmemektedir. Bu bağlamda çözüm olarak, geleneksel
üretim ve tüketim yöntemleri yerine kaynak verimliliğini temel alan sürdürülebilir üretim ve tüketim
modellerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması karşımıza çıkmaktadır.

İZMIR SANAYISINDE
K AYNAK TÜKE TIMI

lanan sektörlerin ortaya konduğu bu bölümde tüketime esas kaynaklar olarak su, elektrik ve doğalgaz
göz önünde bulundurulmuştur. Elektrik ve su tüketim verileri organize sanayi bölgeleri ve İzmir geneli için ayrı ayrı analiz edilirken doğalgaz tüketim
verileri yalnızca OSB’ler özelinde incelenmiştir. Her

Kaynakların verimli kullanılması, kaynak tüketimi-

organize sanayi bölgesinin kaynak kullanım duru-

nin azaltılması ve çevresel etkileri en aza indirecek

mu aynı olmadığı için çalışmada yer almayan veriler

proseslerin seçilmesi sürdürülebilir üretimin teme-

başlıklar altında belirtilmiştir.

lini oluşturmaktadır. Yoğun tarımsal ve sanayi üreti-

BÖLÜM - 3

İzmir sanayisinde miktar olarak en fazla kaynak kul-
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3.1. Su Tüketimi

Tablo 1. İzmir’de en fazla su tüketen ana sektörler

İzmir, kişi başı yıllık 639 m³ kullanılabilir su potansi-

runması için kontrollü kullanılması ve yeniden kulla-

Sıra No

yeli ile ülkemizin su fakiri olan bölgelerinden biridir.

nılabilir duruma getirilmesi çok önemlidir.

1

11-İçeceklerin imalatı

2

10-Gıda ürünlerinin imalatı

3

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

111.399

tarafından yıllık sağlanan su miktarı ise 2.809.426

4

23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

93.702

m3 olup sanayideki toplam su tüketiminin %38’ini

5

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

89.678

6

17-Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı

86.247

7

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

83.557

8

29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

75.337

9

13-Tekstil ürünlerinin imalatı

70.850

10

12-Tütün ürünleri imalatı

53.503

Sektörlere göre su kullanımında %70 oranı ile tarım
ilk sırada yer almakta, sanayi su kullanımı %20 ve
kentsel su kullanımı ise %10 olarak gerçekleşmektedir. Su tüketimi İzmir sanayisi açısından kritik önem
taşımakta, gerek iklim değişikliğinin etkileri gerekse bilinçsiz kullanım ve kirletici kaynaklar etkisi ile
sanayinin kullanılabilir su potansiyeli azalmaktadır.
İzmir’in yaşadığı su krizi sebebiyle mevcut suyun ko-

İZSU verilerine göre, 2019 yılında İzmir’de sanayi sektöründe yıllık toplam su tüketimi 7.330.132 m olarak
3

gerçekleşmiştir. Organize sanayi bölgelerine İZSU

oluşturmaktadır (Şekil 2). Sanayide kullanılan suyun
%57,7’si yüzeysel su kaynaklarından, % 42,3’ü ise yeraltı kuyularından sağlanmaktadır.

Şekil 2. OSB dışında ve içinde yer alan firmaların toplam su tüketimi

Sektör

Su Tüketimi (m³)
2.745.046
762.678

Şekil 3. Su tüketiminde ilk 5 ana sektörün dağılımı

OSB İçi Su Tüketimi
2.809.426 m3

%3

%3 %2
46-Toptan ticaret
(Motorlu kara taşıtları ve
motosikletler hariç)

OSB Dışı Su Tüketimi

4.520.706 m3

23-Diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı

%20

25-Fabrikasyon metal
ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat hariç)
%72

10-Gıda ürünlerinin imalatı

11-İçeceklerin imalatı
En fazla su tüketimi gerçekleşen sektörlerin ince-

toplulaştırılarak en fazla su tüketen ilk on sektör sı-

lendiği bu bölümde organize sanayi bölgeleri bün-

ralanmıştır. Sektörlerin su tüketimi ve öne çıkan sek-

yesinde ve dışında kalan işletmelerin 2019 yılına

törlerin dağılımına aşağıdaki tablo ve şekillerde yer

ait tüketim verileri ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Su

verilmiştir.

tüketim verileri NACE ana ve alt sektörlerine göre
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Tablo 2. İzmir’de en fazla su tüketen alt sektörler
Sıra No

Sektör

1

11.0-İçeceklerin imalatı

2

10.5-Süt ürünleri imalatı

3

Tablo 3. OSB’lerde en fazla su tüketen ana sektörler
Su Tüketimi (m³)

Sıra No

Sektör

Su Tüketimi (m³)

2.745.046

1

10-Gıda ürünlerinin imalatı

1.602.767

566.658

2

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

1.291.554

25.9-Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

86.045

3

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

865.440

4

13.3-Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

65.434

4

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

744.797

5

17.1-Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı

60.013

5

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

695.404

6

23.5-Çimento, kireç ve alçı imalatı

59.229

6

14-Giyim eşyalarının imalatı

464.938

7

20.5-Diğer kimyasal ürünlerin imalatı

55.372

7

24-Ana metal sanayii

8

12.0-Tütün ürünleri imalatı

53.503

8

28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

9

29.1-Motorlu kara taşıtlarının imalatı

40.090

9

13-Tekstil ürünlerinin imalatı

156.747

10

46.7-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret

35.987

10

18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

113.454

278.113
262.485

Şekil 4. Su tüketiminde ilk 5 alt sektörün dağılımı
Şekil 5. OSB’lerde en fazla su tüketen ilk 5 ana sektörün dağılımı

%2

%2

%2
17.1-Kağıt hamuru, kağıt ve
mukavva imalatı

25-Fabrikasyon metal
ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat hariç)

%13

13.3-Tekstil ürünlerinin
bitirilmesi

%16

25.9-Diğer fabrikasyon
metal ürünlerin imalatı

%78

10.5-Süt ürünleri imalatı

11.0-İçeceklerin imalatı

%31
22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı

%14

20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin imalatı
%17
%25

46-Toptan ticaret
(Motorlu kara taşıtları ve
motosikletler hariç)
10-Gıda ürünlerinin imalatı

Organize sanayi bölgelerinde su tüketiminin sektö-

olması nedeniyle çalışmaya Kemalpaşa OSB verileri

rel dağılımının tespit edildiği bu bölümde İzmir’de

dahil edilmemiştir. En fazla su tüketimine sahip sek-

faaliyet gösteren 10 organize sanayi bölgesinden iş-

törler NACE ana ve alt sektörlere göre belirlenmiş,

letme bazlı su tüketim verileri temin edilerek sektö-

sektörel su tüketimleri ve öne çıkan sektörlerin da-

rel değerlendirme yapılmıştır. Kemalpaşa OSB bün-

ğılımı aşağıda tablo ve şekillerde verilmiştir.

yesinde yer alan işletmelerin münferit su aboneliği
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3.2. Elektrik Tüketimi

Tablo 4. OSB’lerde en fazla su tüketen alt sektörler
Sıra No Sektör
1
2

Su Tüketimi (m³)

İzmir’de 2018 Nisan ayı itibari ile toplam elektrik tü-

İzmir sanayisinde elektrik tüketimine yönelik alınan

1.190.096

ketimi 1.275.229,61 mWh olarak gerçekleşmiştir. Bu

veriler NACE Rev.2 karşılıklarına göre sektörlere ay-

değer ile İzmir’de elektrik tüketimi ülke toplamının

rılmış, ana ve alt sektörlere göre derlenmiştir. Bu

%6,93’ünü oluşturmaktadır. Tüketici bazında elekt-

kapsamda öne çıkan sektörler ve bu sektörlerin da-

46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil
formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

708.705

3

rik tüketim verilerine göre İzmir’de sanayinin payı

ğılımına yönelik elde edilen veriler aşağıdaki tablo-

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

700.409

%50.6 iken, ticarethanelerin elektrik kullanımı ise

larda ve şekillerde sunulmuştur.

4

10.5-Süt ürünleri imalatı

609.396

%23,5’lik bir paya sahiptir.

5

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı

590.788

Tablo 5. İzmir’de en fazla elektrik tüketen ana sektörler

6

14.1-Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

464.089

7

25.6-Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme

309.309

8

10.8-Diğer gıda maddelerinin imalatı

9
10

Sıra No

Sektör

212.779

1

47-Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

24.5-Metal döküm sanayii

197.710

2

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

81.690.789

25.9-Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

149.477

3

10-Gıda ürünlerinin imalatı

75.431.789

4

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

61.949.025

5

17-Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı

6

55-Konaklama

45.967.314

7

56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

37.338.630

8

24-Ana metal sanayii

30.146.803

9

05-Kömür ve linyit çıkartılması

29.723.973

10

86-İnsan sağlığı hizmetleri

24.010.546

Şekil 6. OSB’lerde en fazla su tüketen ilk 5 alt sektörün dağılımı

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı ve
katı yağların imalatı
%16
%31
10.5-Süt ürünleri imalatı

Elektrik Tüketimi (kWh)
188.990.526

53.661.319

Şekil 7. Elektrik tüketiminde ilk 5 ana sektörün dağılımı
%16
22.2-Plastik ürünlerin imalatı
17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
%18

%19

20.1-Temel kimyasal maddelerin
kimyasal gübre ve azot bileşikleri,
birincil formda plastik ve
sentetik kauçuk imalatı

%12
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
%13
%41

46.3-Gıda, içecek ve tütün
toptan ticareti

10-Gıda ürünlerinin imalatı
%16

46-Toptan ticaret (Motorlu kara
taşıtları ve motosikletler hariç)
%18

47-Perakende ticaret (Motorlu kara
taşıtları ve motosikletler hariç)
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Organize sanayi bölgelerinin 2019 yılı elektrik tüketim verileri incelendiğinde, elektrik kullanımında öne çı-

Tablo 7. OSB’lerde en fazla elektrik tüketen alt sektörler

kan ilk on sektör ve bu sektörlerin dağılımı ise aşağıda tablo ve şekillerde verilmiştir.
Tablo 6. OSB’lerde en fazla elektrik tüketen ana sektörler
Elektrik Tüketimi

Sıra No

Sektör

1

10-Gıda ürünlerinin imalatı

287.772.471

2

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

283.987.176

3

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

225.811.203

4

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

220.772.093

5

24-Ana metal sanayii

184.326.045

6

28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

110.334.271

7

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

101.866.309

8

17-Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı

101.310.029

9

14-Giyim eşyalarının imalatı

93.981.483

10

29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

72.726.942

(kWh)

Elektrik Tüketimi

Sıra No

Sektör

1

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

2

24.5-Metal döküm sanayii

(kWh)
269.051.460
171.474.234

20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri,

3

birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

166.207.771

4

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı

124.653.927

5

14.1-Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

93.709.094

6

25.6-Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme

81.085.102

7

46.7-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret

71.393.236

8

10.3-Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması

68.930.360

9

25.9-Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

67.260.059

10

29.3-Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

60.833.403

Şekil 9. OSB’lerde en fazla elektrik tüketen ilk 5 alt sektörün dağılımı

Şekil 8. OSB’lerde en fazla elektrik tüketen ilk 5 ana sektörün dağılımı
14.1-Kürk hariç, giyim
eşyası imalatı

%11
24-Ana metal sanayii
%15
%24

%18

%33

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı
ve katı yağların imalatı

%15
20-Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı

25-Fabrikasyon metal ürünleri
imalatı (makine ve teçhizat hariç)

20.1-Temel kimyasal maddelerin,
kimyasal gübre ve azot bileşikleri,
birincil formda plastik ve sentetik
kauçuk imalatı
%20

24.5-Metal döküm sanayii
%21

%24
%19

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin
imalatı
22.2-Plastik ürünlerin imalatı

10-Gıda ürünlerinin imalatı
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3.3. Doğalgaz Tüketimi

Tablo 9. OSB’lerde en fazla doğalgaz tüketen alt sektörler

İzmir, ülke genelinde en fazla doğalgaz abonesi olan

Çalışmanın bu bölümünde, organize sanayi bölgele-

dördüncü ildir. Doğal gaz abone sayısı 684.550’i bu-

rinden temin edilen veriler doğrultusunda üretimde

lan ilde 2019 yılı EPDK verilerine göre, yıllık tüketim

en çok doğalgaz kullanan sektörler belirlenmiştir.

440 milyon m³’dür. Sanayi sektörü 155 milyon m³ do-

BAYOSB, BOSBİ, İPOSB ve Torbalı OSB’den verilerin

ğalgaz tüketim değeri ile toplam tüketim içerisinde

temin edilememesi nedeniyle bu OSB’lere yönelik

%35’lik bir paya sahiptir.

kullanım verileri çalışmaya dahil edilememiştir.

Tablo 8. OSB’lerde en fazla doğalgaz tüketen ana sektörler
Sıra No

Sektör

Doğalgaz Tüketimi (m³)

1

23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

75.610.564

2

17-Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı

50.657.454

3

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

50.275.320

4

10-Gıda ürünlerinin imalatı

34.239.803

5

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

19.272.323

6

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

8.949.096

7

24-Ana metal sanayii

4.915.646

8

14-Giyim eşyalarının imalatı

3.048.092

9

18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

2.703.362

10

11-İçeceklerin imalatı

2.360.196

Doğalgaz Tüketimi

Sıra No

Sektör

1

23.3-Kilden inşaat malzemeleri imalatı

66.267.143

2

17.1-Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı

50.241.501

3

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

47.954.343

4

10.8-Diğer gıda maddelerinin imalatı

15.248.975

5

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı

11.891.670

6

25.9-Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı

7.026.185

7

(m³)

20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri,

8

23.4-Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı

9

25.6-Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme

10

4.534.809

Şekil 11. OSB’lerde en fazla doğalgaz tüketen ilk 5 alt sektörün dağılımı

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı ve
katı yağların imalatı

%8
%35

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat hariç)

10-Gıda ürünlerinin imalatı

6.160.800

hırdavat malzemeleri imalatı

Şekil 10. OSB’lerde en fazla doğalgaz tüketen ilk 5 ana sektörün dağılımı

%15

6.262.931

25.7-Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel

%6

%8

6.455.830

birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

10.8-Diğer gıda maddelerinin
imalatı

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

%25

%33
22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
%26

%22

17.1-Kağıt hamuru, kağıt ve
mukavva imalatı

17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
%22

23.3-Kilden inşaat malzemeleri
imalatı
23-Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı

25
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Sürdürülebilir üretim yaklaşımlarının temelinde

Tehlikeli atıklar açısından da Türkiye’nin en büyük

hammaddelerin, enerjinin ve suyun daha etkin

üreticisi konumunda olan İzmir, ülkede üretilen

kullanımıyla verimliğin artırılması yanında üretim

tüm tehlikeli atığın dörtte birini tek başına üretmek-

sürecindeki atıkların oluşmadan azaltılması ve geri

tedir. Üretilen atık türlerinin geri kazanım açısından

dönüşebilme imkânının arttırılması yer almaktadır.

önemli bir potansiyel göstermesine rağmen ilde

Yoğun ve kirletici sanayi üretimiyle İzmir, Türkiye’nin
en fazla atık üreten illerinden biridir. Sınırları hassas
koruma alanlarına dayanan sanayi bölgelerinin oluşturduğu çevresel etkiler gün geçtikçe artmaktadır.

atıkların kaynak türlerine göre ayrıldığı, toplandığı ve geri kazanıldığı etkin bir atık yönetim sistemi
uygulanmamakta, atık geri dönüşüm oranı %10 gibi
oldukça düşük bir seviyede kalmaktadır.

Yeraltı ve yerüstü su rezervlerinde belirgin azalma

Sanayi kaynaklı atıkların etkin yönetimi ve bu alan-

eğilimleri görülen ilde su kaynaklarının kalitesi kirle-

da hayata geçirilecek tedbirlerin alınmasında atık

tici deşarjlarla düşmektedir.

üretiminde öne çıkan sektörlerin bilinmesi önem
arz etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde miktar
olarak en fazla katı atık ve atık su üreten sektörlerin
ortaya konması amaçlanmıştır.

BÖLÜM - 4

İZMIR SANAYISINDE
ATIK ÜRE TIMI
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4.1. Katı Atık Üretimi

Tablo 11. İzmir’de en fazla katı atık üreten alt sektörler

2019 yılında İzmir’deki sanayi kuruluşları tarafından

nayi işletmelerinin verileri analiz edilerek en fazla

Sıra No

Sektör

üretilen katı atık miktarı 1.430.094 milyon tondur. Bu

katı atık üreten sektörler ana ve alt sektörlere göre

1

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

358.203

değer ülke genelinde üretilen toplam atığın %9’una

belirlenmiş, aşağıdaki tablo ve şekillerde sunulmuş-

denk gelmektedir. Atık Beyan Sistemine kayıtlı sa-

tur.

2

10.3-Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması

126.050

3

23.6-Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı

110.355

4

01.4-Hayvansal üretim

68.526

5

17.2-Kâğıt ve mukavva ürünleri imalatı

60.831

6

17.1-Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı

48.291

7

29.3-Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı

44.721

8

24.4-Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı

43.950

9

35.1-Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı

38.465

Tablo 10. İzmir’de en fazla katı atık üreten ana sektörler
Atık Miktarı

Sıra No

Sektör

1

24-Ana metal sanayi

2

10-Gıda ürünlerinin imalatı

189.072

3

23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

135.429

4

17-Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı

109.123

5

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

70.500

6

01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri

68.997

7

29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

8

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

48.868

9

28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

43.374

10

35-Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı

38.476

(ton)
428.706

10

Atık Miktarı (ton)

20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil
formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

Şekil 13. İzmir’de en fazla katı atık üreten ilk 5 alt sektörün dağılımı

51.419

Şekil 12. İzmir’de en fazla katı atık üreten ilk 5 ana sektörün dağılımı

17.2-Kağıt ve mukavva
ürünleri imalatı

%8
%9

01.4-Hayvansal üretim

%49
20-Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı

%8
%12

17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

%46
%14

23-Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı

10-Gıda ürünlerinin imalatı
%20
24-Ana metal sanayii

33.996

23.6-Beton, çimento ve alçıdan
yapılmış eşyaların imalatı

%15
10.3-Sebze ve meyvelerin işlenmesi
ve saklanması
%17

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile
ferro alaşımların imalatı

29

30

İZMİR’DE KAYNAK KULL ANIMI VE

İZMİR’DE KAYNAK KULLANIMI VE

ATIK ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER ANALİZİ

ATIK ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER ANALİZİ

4.2. Atık Su Üretimi

Tablo 13. OSB’lerde en fazla atık su üreten alt sektörler

İzmir’de sanayi tesisleri bünyesinde faaliyet göste-

leşen sanayi tesislerinin atık su deşarjlarının tespitin-

ren 455 atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Toplam

de güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

arıtma tesisi kapasitesi günlük 1.443.647 m³ iken
toplam arıtılan suyun miktarı 446.389 m³’tür.

Çalışmanın bu bölümünde atık su üretiminde öne
çıkan sektörlerin belirlenmesi için organize sanayi

İzmir’de yer alan ve aktif olarak faaliyet gösteren or-

bölgelerinden elde edilen firma bazlı atık su üretim

ganize sanayi bölgelerinden firma sayısı düşük olan

verileri dikkate alınmıştır. Veri temin edilemeyen

üç tanesi ile kanalizasyona bağlı biri dışındaki tüm

BOSBİ, İAOSB ve İPOSB çalışmaya dahil edileme-

bölgelerde atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu-

miştir.

nunla birlikte, organize sanayi bölgeleri dışında yer-

Sıra No Sektör
1

Atık Su Miktarı (m³)

1

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

4.948.954

2

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

3

24-Ana metal sanayii

4

17-Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı

2.140.420

5

10-Gıda ürünlerinin imalatı

1.289.073

6

25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

7

29-Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

8

18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

760.033

9

12-Tütün ürünleri imalatı

542.641

10

27-Elektrikli teçhizat imalatı

527.709

birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

4.360.505

46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti

2.906.777

3

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

2.030.773

4

17.1-Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı

1.794.014

5

24.4-Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı

1.777.879

6

46.7-Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret

1.326.457

7
Sektör

20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri,

2

Tablo 12. OSB’lerde en fazla atık su üreten ana sektörler
Sıra No

Atık Su Miktarı (m³)

29.2-Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve
yarı treyler (yarı römork) imalatı

973.782

8

25.1-Metal yapı malzemeleri imalatı

947.228

4.254.895

9

18.1-Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri

760.033

4.128.231

10

10.8-Diğer gıda maddelerinin imalatı

612.368

1.116.051

Şekil 15. OSB’lerde en fazla atık su üreten ilk 5 alt sektörün dağılımı

1.044.870

24.4-Değerli ana metaller ve diğer
demir dışı metallerin imalatı

%14

Şekil 14. OSB’lerde en fazla atık su üreten ilk 5 ana sektörün dağılımı

%34

17.1-Kağıt hamuru, kağıt ve
mukavva imalatı

%14
24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile
ferro alaşımların imalatı

10-Gıda ürünlerinin imalatı

%8
%13

%29

17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan
ticareti

%16
%23

24-Ana metal sanayii
%25
%25

46-Toptan ticaret (Motorlu kara
taşıtları ve motosikletler hariç)
20-Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı

20.1-Temel kimyasal maddelerin,
kimyasal gübre ve azot bileşikleri,
birincil formda plastik ve sentetik
kauçuk imalatı
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5.1. Öne Çıkan Alt Sektörler
Bu bölümde, farklı kategorilerde ilk beşte yer alan ana sektörler karşılaştırmalı olarak alt sektörler bazında
incelenmiştir. NACE ana ve alt sektörlerine göre ilk beşte yer alan sektörler karşılaştırıldığında; bazı kategorilerde sektörlerin farklılaştığı, ana sektörler altında bazı alt sektörlerin dağılımları benzer ağırlıkta iken bazılarının ise tüm ana sektör içinde büyük bir paya sahip olduğu görülmüştür.

5.1.1. Elektrik Tüketimi
OSB bünyesinde yer alan firmaların elektrik kul-

ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)” faaliye-

lanımlarının hem ana hem de alt sektörlere göre

tinin alt sektör sıralamasında ilk beşte yer almadığı

karşılaştırmaları yapılmış ve ilk beşte yer alan sek-

görülmektedir. “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı”

törlerin aynı olmadığı görülmüştür. Örneğin elektrik

alt kırılımında yer alan “Plastik ürünlerin imalatı” fa-

kullanımının ana sektöre göre sıralamasına baktı-

aliyetinin en çok elektrik tüketiminin yapıldığı sektör

ğımızda üçüncü sırada yer alan “Fabrikasyon metal

olduğu görülmektedir.

Şekil 16. OSB’lerde en fazla elektrik tüketen ilk 5 sektörün dağılımı, ana ve alt sektör karşılaştırması
Ana Sektöre Göre

BÖLÜM - 5

SEKTÖREL
DEĞERLENDIRMELER

Alt Sektöre Göre

10-Gıda ürünlerinin
imalatı

%24

22.2-Plastik
ürünlerin imalatı

22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı

%24

24.5-Metal
döküm sanayii

%21

20.1-Temel kimyasal
maddelerin, kimyasal
gübre ve azot bileşikleri,
birincil formda plastik ve
sentetik kauçuk imalatı

%20

25-Fabrikasyon
metal ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat
hariç)

20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünleri
imalatı

24-Ana metal
sanayii

%19

%18

%15

10.4-Bitkisel ve
hayvansal sıvı ve
katı yağların imalatı

14.1-Kürk hariç,
giyim eşyası imalatı

%33

%15

%11

Elde edilen veriler ışığında, ana metal sanayinde elektrik tüketiminin en çok metal döküm sanayinde olduğu
ortaya çıkmaktadır.
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Şekil 17. Ana metal sanayi sektörü altında elektrik tüketimi bakımından öne çıkan alt sektörler

Şekil 19. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörü altında elektrik tüketimi bakımından öne çıkan alt
sektörler

24- Ana Metal Sanayi

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri
ile ferro alaşımların imalatı
24.2-Çelikten tüpler,
borular, içi boş proﬁller ve
benzeri bağlantı parçalarının imalatı
24.3-Çeliğin ilk işlenmesinde
elde edilen diğer ürünlerin imalatı

22 - Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı
3.035.606,60
269.051.460,38

150.852,60

1.546.857,86

24.4-Değerli ana metaller ve
diğer demir dışı metallerin imalatı

14.935.715,72

8.118.493,90

24.5-Metal döküm sanayii

171.474.233,84

22.1-Kauçuk ürünlerin imalatı

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

5.1.2. Su Tüketimi
Gıda ürünlerinin imalatı incelendiğinde ise, alt kırılımda yer alan sektörlerin neredeyse tamamının elektrik
tüketiminin olduğu görülmektedir.
Şekil 18. Gıda ürünlerinin imalatı sektörü altında elektrik tüketimi bakımından öne çıkan alt sektörler

10 - Gıda Ürünleri İmalatı
10.1-Etin işlenmesi ve saklanması ile
et ürünlerinin imalatı

68.930.360,05

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların
imalatı
10.5-Süt ürünleri imalatı
10.6-Öğütülmüş tahıl ürünleri imalatı
10.7-Fırın ve unlu mamüller imalatı
10.8-Diğer gıda maddelerinin imalatı
10.9-Hazır hayvan yemleri imalatı

ler sıralamasında dördüncü ve beşinci sıradaki sektörlere ait alt sektörler sıralamada yer almamaktadır.

laşmalar görülmektedir. Ana sektörlere göre sırala-

Gerek ana sektör gerekse alt sektörlere göre yapılan

mada yer almamasına rağmen “Tekstil ürünlerinin

sıralamada su kullanımının %90’ına yakın bir bölü-

bitirilmesi” alt sektörü en fazla su kullanımına sahip

münün içecek ve gıda imalatı sektörleri tarafından

dördüncü sektör olarak listeye girmiştir. Ana sektör-

gerçekleştirildiği görülmektedir.

Şekil 20. Su tüketiminde ilk 5 sektörün dağılımı, ana ve alt sektör karşılaştırması

29.494.452,93

10.3-Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve
saklanması

Su tüketiminde ilk beşte yer alan ana sektörler ve
alt sektörler karşılaştırıldığında sıralamada farklı-

124.653.926,75

Ana Sektöre Göre
17-Kağıt ve kağıt
ürünlerinin imalatı

%2

46-Toptan ticaret
(Motorlu kara taşıtları ve
motosikletler hariç)

%2

7.548.697,958

23-Diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı

%2

8.455.185,95

25-Fabrikasyon metal
ürünleri imalatı (makine
ve teçhizat hariç)

17.215.083,32

24.352.848,81
7.121.915,52

10-Gıda ürünlerinin imalatı

11-İçeceklerin imalatı

Alt Sektöre Göre

%3

17.1-Kağıt Hamuru,
kağıt ve mukavva imalatı

%2

13.3-Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

%2

25.9-Diğer fabrikasyon
metal ürünlerin imalatı

%2

10.5-Süt ürünleri imalatı

%20
%71

11.0-İçeceklerin imalatı

%16
%78
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Ana sektör sıralamasına göre en fazla su tüketimine sahip olan sektörün alt sektörü olan “Bira imalatı” tüke-

Alt sektör sıralamasında en çok su tüketiminin üre-

lik alt sektörler sıralamada daha sonra gelmektedir.

timin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Gıda ürünleri ana sektöründe ise yoğun kullanımın “Süt ürünleri

tim sektörlerinden biri yerine gıda ticareti faaliyet-

Su tüketimi denildiğinde akla ilk gelen sektörlerden

imalatı” kaynaklı olduğu görülmektedir.
Şekil 21. İçeceklerin imalatı sektörü altında su tüketimi bakımından öne çıkan alt sektörler

lerini kapsayan “Gıda, içecek ve tütün toptan ticare-

biri olan “Tekstil veya tekstil ürünlerinin üretimi” faa-

ti”ne ait olduğu görülmektedir. Bu sektörü “Temel

liyetlerinde su kullanımı, İzmir OSB’lerinde bulunan

kimyasal maddelerin ve plastik ürünlerin üretimi”

firmalar için gıda ve kimya sektörleri kadar ön sıra-

izlerken, listenin daha yukarısında yer alması bekle-

larda yer almamaktadır (Şekil 23).

nen “Süt ürünleri imalatı” gibi gıda üretimine yöne-

11.0 - İçeceklerin İmalatı

Şekil 23. OSB’lerde en fazla su tüketen ilk 5 sektörün dağılımı, ana ve alt sektör karşılaştırması
2.726.202
Ana Sektöre Göre

Alt Sektöre Göre
%31

10-Gıda ürünlerinin imalatı
46-Toptan ticaret
(Motorlu kara taşıtları ve
motosikletler hariç)
20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin imalatı

18.844

22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı

11.05-Bira imalatı

%25

11.02-Üzümden şarap imalatı

25-Fabrikasyon metal
ürünleri imalatı (makine ve
teçhizat hariç)

46.3-Gıda, içecek ve
tütün toptan ticareti

%31

20.1-Temel kimyasal
maddelerin, kimyasal gübre
ve azot bileşikleri, birincil formda
plastik ve sentetik kauçuk imalatı

%17

%19
%18

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

%14
%13

10.5-Süt ürünleri imalatı

%16

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı
ve katı yağların imalatı

%16

Şekil 22. Gıda ürünleri imalatı sektörü altında su tüketimi bakımından öne çıkan alt sektörler
Ana sektör sıralamasında birinci sırada yer alan sek10 - Gıda Ürünleri İmalatı
10.1-Etin işlenmesi ve saklanması
ile et ürünlerinin imalatı
10.2-Balık, kabuklu deniz hayvanları ve
yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
10.3-Sebze ve meyvelerin
işlenmesi ve saklanması
10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı
ve katı yağların imalatı

21.628,00
20.740,00

maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birin-

İkinci sırada yer alan toptan ticarette en çok tüketi-

cil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı”nda su

min gıda, içecek ve tütün ticareti sektöründe yapıl-

tüketiminin fazla olduğu görülmektedir.

0

10 - Gıda Ürünleri İmalatı
590.788

566.658,00
29.844,00

10.7-Fırın ve unlu mamuller imalatı

33.798,00

10.9-Hazır hayvan yemleri imalatı

yer alan sektörün alt kırılımı olan “Temel kimyasal

ve yağ imalatı kapsamında yapıldığı görülmektedir.

24.353,00

10.6-Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve
nişastalı ürünlerin imalatı

10.8-Diğer gıda maddelerinin imalatı

törü incelediğimizde en çok tüketimin süt ürünleri

Şekil 24. OSB’lerde Gıda ürünleri imalatı sektörü altında su tüketimi bakımından öne çıkan alt sektörler

29.737,00

10.5-Süt ürünleri imalatı

dığını söylemek mümkündür. Listenin devamında

OSB’lerin tümünde yer alan firmaların su tüketimleri incelendiğinde ise, ilk beşte yer alan sektörlerin benzer
olduğu ancak alt sektörlere baktığımızda tüketim ağırlıklarının farklı olduğu görülmektedir.

212.779

129.203

31.134,00
4.786,00

609.396

26.389

2.529
10.4-Bitkisel
10.3-Sebze
10.1-Etin
ve meyvelerin ve hayvansal
işlenmesi
sıvı ve katı
işlenmesi ve
ve saklanması
ile et ürünlerinin saklanması yağların imalatı
imalatı

10.5-Süt
ürünleri
imalatı

18.597

10.6-Öğütülmüş
10.7-Fırın
tahıl ürünleri,
ve unlu
nişasta ve nişastalı mamuller
ürünlerin imalatı
imalatı

13.086
10.8-Diğer
gıda
maddelerinin
imalatı

10.9-Hazır
hayvan
yemleri
imalatı
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Şekil 25. OSB’lerde Toptan ticaret sektörü altında su tüketimi bakımından öne çıkan alt sektörler

Şekil 27. OSB’lerde Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörü altında su tüketimi bakımından öne
çıkan alt sektörler

46 - Toptan Ticaret (Motorlu Kara Taşıtları ve Motosikletler Hariç)

22 - Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı

1.190.096
700.409

5.417

1.001

46.1-Bir ücret veya
sözleşmeye dayalı
olarak yapılan
toptan ticaret

46.2-Tarımsal
hammadde ve
canlı hayvanların
toptan ticareti

9.469
46.3-Gıda,
içecek ve
tütün toptan
ticareti

46.4-Ev
eşyalarının
toptan ticareti

4.755
46.6-Diğer makine,
ekipman, aksam
ve parçaları ile
büro mobilyalarının
toptan ticareti

80.816
46.7-Belirli bir
mala tahsis edilmiş
mağazalardaki
diğer toptan
ticaret

44.388

22.1-Kauçuk ürünlerin imalatı

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

5.1.3. Doğalgaz Tüketimi
Şekil 26. OSB’lerde Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı sektörü altında su tüketimi bakımından
öne çıkan alt sektörler

Doğalgaz tüketimini detaylı olarak incelediğimizde, ana ve alt sektörlere göre yapılan sıralamanın birbiriyle
uyumlu olduğu görülmektedir.
Şekil 28. OSB’lerde en fazla doğalgaz tüketen ilk 5 sektörün dağılımı, ana ve alt sektör karşılaştırması

20 - Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
Ana Sektöre Göre

20.1-Temel kimyasal maddelerin,
kimyasal gübre ve azot bileşikleri,
birincil formda plastik ve sentetik
kauçuk imalatı
20.2-Haşere ilaçları ve diğer
zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

708.705

20.5-Diğer kimyasal
ürünlerin imalatı

%33

23-Diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı

%35

23.3-Kilden inşaat
malzemeleri imalatı

4.175

20.3-Boya, vernik ve benzeri
kaplayıcı maddeler ile matbaa
mürekkebi ve macun imalatı
20.4-Sabun ve deterjan,
temizlik ve parlatıcı maddeleri;
parfüm; kozmetik ve tuvalet
malzemeleri imalatı

Alt Sektöre Göre

89.721

7.891

54.948

17-Kağıt ve kağıt
ürünlerinin imalatı

%22

17.1-Kağıt hamuru, kağıt
ve mukavva imalatı

%26

22-Kauçuk ve plastik
ürünlerin imalatı

%22

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

%25

%15

10-Gıda ürünlerinin imalatı

25-Fabrikasyon metal
ürünleri imalatı (makine
ve teçhizat hariç)

%8

10.8-Diğer gıda
maddelerinin imalatı

%8

10.4-Bitkisel ve hayvansal %6
sıvı ve katı yağların imalatı
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Ana sektör kıyaslamasında “Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı”nın listede belirgin bir şekilde

Şekil 31. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörü altında doğalgaz tüketimi bakımından öne çıkan

öne çıktığı, alt sektörü olan “Kilden inşaat malzemeleri imalatı”nın da alt sektör sıralamasında birinci sırada

alt sektörler

yer aldığı görülmektedir.
22 - Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı

Şekil 29. Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sektörü altında doğalgaz tüketimi
bakımından öne çıkan alt sektörler

47.954.343

23 - Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı

23.1-Cam ve cam ürünleri imalatı

6.145
66.267.143

23.3-Kilden inşaat malzemeleri imalatı

23.4-Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı

6.262.931

23.6-Beton, çimento ve alçıdan
yapılmış eşyaların imalatı

265.956

23.7-Taş ve mermerin kesilmesi, şekil
verilmesi ve bitirilmesi

307.549

23.9-Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde
sınıﬂandırılmamış metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı

2.320.977
22.1-Kauçuk ürünlerin imalatı

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

5.1.4. Atık Su Üretimi
En çok atık su ortaya çıkan üretimleri ana ve alt sektörlere göre karşılaştırdığımızda, sektörlerin birbiriyle

2.500.838

paralel olduğu görülmektedir.

Sıralamanın devamını incelediğimizde en çok doğalgaz tüketimi olan alt sektörlerin “Kâğıt ve kâğıt ürünle-

Şekil 32. OSB’lerde en fazla atık su üreten ilk 5 sektörün ana ve alt sektör karşılaştırması

rinin imalatı” ile “Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” ana sektörü altında yer alan plastik ürünlerin üretimi
olduğu görülmektedir.
Şekil 30. Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı sektörü altında doğalgaz tüketimi bakımından öne çıkan alt

Ana Sektöre Göre

Alt Sektöre Göre

sektörler
20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin
imalatı

17 - Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı
50.241.501

46-Toptan ticaret
(Motorlu kara taşıtları
ve motosikletler hariç)

%25

46.3-Gıda, içecek ve
tütün toptan ticareti

24-Ana metal sanayii

%25

24.1-Ana demir ve
çelik ürünleri ile
ferro alaşımların imalatı

17-Kağıt ve kağıt
ürünlerinin imalatı

415.953
17.1-Kağıt hamuru, kağıt ve
mukavva imalatı

17.2-Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı

%29

20.1-Temel kimyasal
maddelerin, kimyasal
gübre ve azot bileşikleri,
birincil formda plastik
ve sentetik kauçuk imalatı

10-Gıda ürünlerinin
imalatı

%13

%8

17.1-Kağıt hamuru,
kağıt ve mukavva imalatı

24.4-Değerli ana metaller ve
diğer demir dışı metallerin imalatı

%34

%22

%16

%14

%14
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Sıralamaya göre temel kimyasal maddelerin üreti-

su çeşitli kimyasal bileşikleri içermesi sebebiyle ba-

minin en fazla atık suya sebep olduğu söylenebilir.

sit bir arıtmadan geçirilerek deşarj edilmektedir. Bu

Diğer sektörlerde ortaya çıkan atık suyun arıtmadan

nedenle hem ana hem de alt sektör sıralamasında

geçirilerek prosesin bir bölümünde yeniden kullanı-

birinci sırayı kimyasal ürünlerin imalatının alması şa-

labilmesi nedeniyle deşarj edilen su oranı daha dü-

şırtıcı değildir.

Şekil 33. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ana sektörü altında atık su üretimi bakımından
öne çıkan alt sektörler
20 - Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

20.2-Haşere ilaçları ve diğer
zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

4.390.505

20.4-Sabun ve deterjan, temizlik
ve parlatıcı maddeleri; parfüm;
kozmetik ve tuvalet malzemeleri
imalatı

315.552

0

24.3-Çeliğin ilk işlenmesinde elde
edilen diğer ürünlerin imalatı

0

24.4-Değerli ana metaller ve diğer
demir dışı metallerin imalatı

1.777.879

319.579

5.1.5. Katı Atık Üretimi
Katı atık üretiminde ilk beşte yer alan ana sektörler

1.512

20.5-Diğer kimyasal
ürünlerin imalatı

2.030.773

24.2-Çelikten tüpler, borular,
içi boş proﬁller ve benzeri
bağlantı parçalarının imalatı

24.5-Metal döküm sanayii

5.040

20.3-Boya, vernik ve benzeri
kaplayıcı maddeler ile matbaa
mürekkebi ve macun imalatı

24- Ana Metal Sanayi
24.1-Ana demir ve çelik ürünleri
ile ferro alaşımların imalatı

şük olmaktadır. Ancak kimya sektöründe sarf edilen

20.1-Temel kimyasal maddelerin,
kimyasal gübre ve azot bileşikleri,
birincil formda plastik ve sentetik
kauçuk imalatı

Şekil 35. Ana metal sanayi ana sektörü altında atık su üretimi bakımından öne çıkan alt sektörler

266.345

arasında bulunmayan “Bitkisel ve hayvansal üretim”

ve alt sektörler karşılaştırıldığında, ilk üç sıralamanın

sektörü altında yer alan “Hayvansal üretim” sektörü

aynı olduğu görülmektedir. Kâğıt üretimine yönelik

en fazla atık üreten dördüncü sektör olarak karşımı-

alt sektörler beşinci ve altıncı sırada yer almakta-

za çıkmaktadır.

dır. Ana sektörler bazında öne çıkan ilk beş sektör
İkinci sırada yer alan toptan ticaret sektöründe, su

sanayinde ise “Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro

tüketiminde olduğu gibi atık su oluşturmada gıda,

alaşımların imalatı” ile “Değerli ana metaller ve diğer

içecek ve tütünün toptan ticaretinin yer aldığı gö-

demir dışı metallerin imalatı”nda diğer sektörlere

rülmektedir. Üçüncü ana sektör olan ana metal

göre daha çok atık su oluşmaktadır.

Şekil 36. Katı atık üretiminde ana ve alt 5 sektörün karşılaştırması

Ana Sektöre Göre

Alt Sektöre Göre

Şekil 34. Toptan ticaret ana sektörü altında atık su üretimi bakımından öne çıkan alt sektörler
%46

24-Ana metal sanayii

46 - Toptan Ticaret (Motorlu Kara Taşıtları ve Motosikletler Hariç)
46.1-Bir ücret veya sözleşmeye
dayalı olarak yapılan toptan ticaret
46.2-Tarımsal hammadde ve canlı
hayvanların toptan ticareti

10-Gıda ürünlerinin
imalatı

6.806
0
2.906.777

46.3-Gıda, içecek ve
tütün toptan ticareti

%15

10.3-Sebze ve meyvelerin
işlenmesi ve saklanması
23.6-Beton, çimento ve
alçıdan yapılmış eşyaların imalatı
01.4-Hayvansal üretim

46.4-Ev eşyalarının toptan ticareti

9.167

46.6-Diğer makine, ekipman, aksam
ve parçaları ile büro mobilyalarının
toptan ticareti

5.616

46.7-Belirli bir mala tahsis edilmiş
mağazalardaki diğer toptan ticaret
46.9-Belirli bir mala tahsis edilmemiş
mağazalardaki toptan ticaret

23-Diğer metalik
olmayan mineral
ürünlerin imalatı

%20

24.1-Ana demir ve
çelik ürünleri ile ferro
alaşımların imalatı

17-Kağıt ve kağıt
ürünlerinin imalatı

1.326.456
72

20-Kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin
imalatı

%12

%8

17.2-Kağıt ve mukavva
ürünleri imalatı
17.1-Kağıt hamuru, kağıt
ve mukavva imalatı

%46
%16

%14

%9
%8
%6
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Gerek ana sektör gerekse alt sektörlere göre yapılan sıralamada atık üretiminin yarıya yakın bölümünün

En fazla katı atık üreten ana sektörler arasında üçüncü sırada yer alan “Diğer metalik olmayan mineral ürün-

“Ana metal sanayi” altında yer alan “Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı” sektöründen kay-

lerin imalatı” sektörü alt sektörler özelinde incelendiğinde, “Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların

naklandığı görülmektedir.

imalatı” alt sektörünün katı atık üretiminde büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 37. Ana metal sanayi sektörü altında katı atık üretimi bakımından öne çıkan alt sektörler

Şekil 39. Diğer metalik olmayan mineral madde imalatı sektörü altında katı atık üretimi bakımından
öne çıkan alt sektörler

24- Ana Metal Sanayi
23 - Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünlerin İmalatı
24.1-Ana demir ve çelik ürünleri
ile ferro alaşımların imalatı

%46
358.203

24.4-Değerli ana metaller ve diğer
demir dışı metallerin imalatı

24.386

24.5-Metal döküm sanayii
24.2-Çelikten tüpler,
borular, içi boş proﬁller ve
benzeri bağlantı parçalarının imalatı

24.3-Çeliğin ilk işlenmesinde elde
edilen diğer ürünlerin imalatı

23.6-Beton, çimento ve alçıdan
yapılmış eşyaların imalatı

43.950

1.522

işlenmesi ve saklanması” alt sektörü %67 pay ile öne çıkmaktadır.
Şekil 38. Gıda ürünleri imalatı sektörü altında katı atık üretimi bakımından öne çıkan alt sektörler

10 - Gıda Ürünleri İmalatı
10.3-Sebze ve meyvelerin
işlenmesi ve saklanması

126.050

23.620

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı
ve katı yağların imalatı
10.1-Etin işlenmesi ve saklanması
ile et ürünlerinin imalatı

10.9-Hazır hayvan yemleri imalatı

10.5-Süt ürünleri imalatı

23.3-Kilden inşaat malzemeleri imalatı

11.469

23.9-Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde
sınıﬂandırılmamış metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı

10.836

23.5-Çimento, kireç ve alçı imalatı

1.313

23.1-Cam ve cam ürünleri imalatı

884

23.4-Diğer porselen ve
seramik ürünlerin imalatı

522

644

Ana sektörler bazında en fazla katı atık üreten ikinci sektör olan gıda imalatı altında ise, “Sebze ve meyvelerin

10.8-Diğer gıda maddelerinin imalatı

110.355

16.989

9.584
9.582

2.604
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5.2. Öncelikli Sektörler

Kategoriler

Katı atık, su tüketimi (İZSU aboneleri ve OSB’ler için

törler karşılaştırılmış ve her bir kategoride ilk sırada

ayrı olmak üzere), elektrik tüketimi, atık su, doğalgaz

yer alan sektöre 5 puan olmak üzere ilk beş sektörün

tüketimi olmak üzere 6 farklı kategori altında çalış-

puanlaması yapılmıştır (Tablo 14).

Katı
Atık

Su
Tüketimi
(İZSU)

Elektrik
Tüketimi

Su
Tüketimi
(OSB)

Atık
Su

Doğalgaz
Tüketimi

5

-

-

-

3

-

-

1

-

-

2

4

10.5-Süt ürünleri imalatı

-

4

-

2

-

-

11.0-İçeceklerin imalatı

-

5

-

-

-

-

23.3-Kilden inşaat malzemeleri imalatı

-

-

-

-

-

5

24.5-Metal döküm sanayii

-

-

4

-

-

-

-

-

2

1

-

1

4

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

13.3-Tekstil ürünlerinin bitirilmesi

-

2

-

-

-

-

10.8-Diğer gıda maddelerinin imalatı

-

-

-

-

-

2

01.4-Hayvansal üretim

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

14.1-Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

-

-

1

-

-

-

17.2-Kâğıt ve mukavva ürünleri imalatı

1

-

-

-

-

-

SEKTÖRLER

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro

manın önceki bölümlerinde sıralanan ana ve alt sek-

alaşımların imalatı

Tablo 14. Kategoriler bazında sektörlerin aldığı puanlar

17.1-Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva
imalatı
Kategoriler

SEKTÖRLER

Katı
Atık

Su
Tüketimi
(İZSU)

Elektrik
Tüketimi

Su
Tüketimi
(OSB)

Atık
Su

Doğalgaz
Tüketimi

NACE Rev.2 İki Basamak
10-Gıda ürünlerinin imalatı
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin
imalatı
23-Diğer metalik olmayan mineral
ürünlerin imalatı

4

4

5

5

1

2

yağların imalatı
1

-

2

3

5

-

3

2

-

-

-

5

5

-

1

-

3

-

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

-

-

4

2

-

3

-

1

-

4

4

-

ve motosikletler hariç)
17-Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı
25-Fabrikasyon metal ürünleri imalatı
(makine ve teçhizat hariç)
11-İçeceklerin imalatı

10.3-Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve
saklanması

24-Ana metal sanayii

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları

10.4-Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı

2

-

-

-

2

4

-

3

3

1

-

1

23.6-Beton, çimento ve alçıdan yapılmış
eşyaların imalatı
25.9-Diğer fabrikasyon metal ürünlerin
imalatı

24.4-Değerli ana metaller ve diğer demir
dışı metallerin imalatı

-

5

-

-

-

-

NACE Rev.2 Üç Basamak
20.1-Temel kimyasal maddelerin,
kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil
formda plastik ve sentetik kauçuk

-

-

3

4

5

-

imalatı
22.2-Plastik ürünlerin imalatı

-

-

5

3

-

3

46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti

-

-

-

5

4

-

Sektörel puanlamalar sonucunda toplamda en faz-

11 ve 10 puan ile izlemektedir. Sıralamada yer alan

la puana sahip ana ve alt sektörler kaynak kullanımı

diğer sektörlerin tümü 9 puan almaları nedeniyle

ve atık üretiminde öne çıkan sektörler olarak tespit

listenin devamına eklenmiştir.Öncelikli alt sektörle-

edilmiştir. Buna göre 21 puan ile “Gıda ürünlerinin

re baktığımızda ise; temel kimyasalların üretiminin

imalatı” en çok kaynak tüketen ve kirletici sektör

ilk sırada olduğu, devamında da plastik ve gıda ve

olarak ilk sırada yer almaktadır. Onu “Kimyasalların

içecek toptan ticaretinin yer aldığı görülmektedir.

ve kimyasal ürünlerin imalatı” ve “Diğer metalik ol-

(Tablo 15)

mayan mineral ürünlerin imalatı” sektörleri sırasıyla
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Tablo 15. Kaynak tüketimi ve atık üretiminde öne çıkan sektörler

Sıra No

Sektör

Puan

NACE Rev.2 İki Basamak
1
2
3

10-Gıda ürünlerinin imalatı
20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

21
11
10

5.3. Ekonomik Veriler Işığında Öncelikli
Sektörlerin Değerlendirilmesi
İzmir sanayi sektörünün en belirgin özelliklerinin

yasal ürünler imalatı, Motorlu taşıtlar imalatı ve Gıda

başında sektörel yelpazenin genişliği ve işletme bü-

ürünleri imalatı sektörlerini ilin lokomotif sektörleri

yüklüklerindeki çeşitlilik sayılabilir. İlde yüksek cirolu

yapmaktadır.

büyük ölçekli sanayi işletmelerinin yanı sıra bazı sektörlerde küçük ve orta ölçekli yerel işletmeler yoğun
olarak bulunmaktadır. Sanayi işletmelerinin yalnızca
%2’lik bölümünü oluşturan ve ülkenin ilk 500 sanayi
kuruluşu arasında yer alan büyük ölçekli işletmeler,
üretim miktarları, sağladıkları istihdam ve dış ticaret payları ile faaliyet gösterdikleri Ana metal sanayi,

Sürdürülebilir üretim politikalarına yön verecek
sektörel bir önceliklendirme çalışmasının mevcut
sanayi yapısını daha iyi yansıtması için ekonomik
göstergeler ile birlikte değerlendirilmesi önem arz
etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde kaynak kullanımı ve atık üretimi esas alınarak tespit edilen
öncelikli sektörler firma sayısı ve istihdam kriterleri

4

24-Ana metal sanayii

9

Kauçuk ve plastik ürünler imalatı, Kimyasal ve kim-

5

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

9

Tablo 16. Önceliklendirilen sektörlerin istihdam ve iş yeri sayısı

6

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

9

2

20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda
plastik ve sentetik kauçuk imalatı
22.2-Plastik ürünlerin imalatı

Sıra No Sektör

12

11

3

46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti

9

4

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

8

17.1-Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı

İş yeri Sayısı

1

10-Gıda ürünlerinin imalatı

39.953

2.948

2

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

10.797

428

3

23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

9.219

809

4

24-Ana metal sanayii

12.549

459

5

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

19.277

901

6

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

52.487

9.875

4.922

146

NACE Rev.2 Üç Basamak
1

5

Sigortalı Sayısı

NACE Rev.2 İki Basamak

NACE Rev.2 Üç Basamak

1

doğrultusunda tekrar değerlendirilmiştir (Tablo 16).

7

20.1-Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot
bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

2

22.2-Plastik ürünlerin imalatı

17.377

813

3

46.3-Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti

10.146

1.466

4

24.1-Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı

5.581

133

5

17.1-Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı

1.793

38

Ana sektörlere göre yapılan sıralamada en fazla iş

tör aynı zamanda kaynak tüketimi ve atık üretimi

yerinin toptan ticaret sektöründe bulunduğu, buna

kriterleri doğrultusunda yapılan öncelikli sektörler

paralel olarak istihdam sayısının da en çok bu sek-

sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Dolayısıyla,

törde olduğu görülmektedir.

kaynak verimliliği uygulamaları ile oluşturulacak

İmalat sanayi göz önünde bulundurulduğunda,
gıda sektörünün hem istihdam hem de işyeri sayısı
bakımından ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Sek-

ekonomik ve sosyal faydanın etkisi ve kapsayıcılığı
bakımından gıda imalatı ayırt edici özelliğe sahip
olacaktır.

49

50

İZMİR’DE KAYNAK KULL ANIMI VE

İZMİR’DE KAYNAK KULLANIMI VE

ATIK ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER ANALİZİ

ATIK ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER ANALİZİ

Benzer şekilde öne çıkan diğer bir ana sektör de ka-

İzmir’in ihracat rakamları incelendiğinde, toplam

uçuk ve plastik ürünlerin imalatıdır. Kaynak tüketimi

ihracatın yaklaşık yarısının AB ülkelerine gerçekleş-

ve atık üretiminde nispeten diğer sektörlere göre alt

tirildiği görülmektedir. Yakın zamanda gündeme

sıralarda olmasına rağmen sektörde yer alan işlet-

gelen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın AB dış ticaret

me sayısının ve sağladığı istihdamın yüksek olması

Tablo 17. İzmir’in en fazla ihracat gerçekleştirdiği on ülke
İhracat Tutarı (1000 Dolar)

Toplam İhracat İçindeki Payı

Almanya

1.118.765,06

11%

ilişkilerinde yeni bir dönem açması beklenmekte-

ABD

694.252,55

7%

dikkat çekicidir. Türkiye’nin önemli plastik üretim

dir. Kaynakların verimli kullanımını artıracak eylem-

İspanya

616.728,76

6%

firmalarının İzmir’de faaliyet gösteriyor oluşunun

leri içeren aynı zamanda ticaret ilişkileri ile küresel

Birleşik Krallık

590.191,35

6%

İtalya

486.567,52

5%

Hollanda

461.934,59

5%

na yönelik yeni standart ve etiketleme sistemlerinin

Fransa

398.695,93

4%

getirilmesini içermektedir. Bu gelişmeler ışığında

Rusya Federasyonu

280.753,31

3%

önümüzdeki dönemde kaynak ve enerji tüketen,

Belçika

260.520,14

3%

İsrail

193.504,36

2%

istihdam sayısının yüksek olmasının ana sebeplerinden biri olduğu düşünülmektedir.
İşletme ve istihdam sayısı diğer sektörlere göre az
olmasına rağmen en fazla kaynak tüketen ve atık
üreten ana sektörlerden birisi de kimyasalların ve
kimyasal ürünlerin imalatıdır. Ülkenin en büyük pet-

ölçekte bir dönüşümü hedefleyen Yeşil Mutabakat,
özellikle ihracat ürünlerine yönelik kaynakların verimli kullanılması ve atık emisyonlarının azaltılması-

kirletici sektörlerin söz konusu standartları sağla-

İhracat Yapılan Ülke

rokimya üretimine sahip büyük ölçekli firmalarının

ması zorunlu hale gelmekte aksi halde dış ticaret

İzmir’de faaliyet göstermesi bu sonuçta oldukça et-

gelirlerinde kayıplar olabileceği değerlendirilmek-

Kaynak kullanımı ve atık üretimi esas alınarak tespit edilen öncelikli sektörlere yönelik ihracat ve ithalat ra-

kilidir. Aliağa’da Kimya İhtisas OSB’nin bulunması ve

tedir. Dolayısıyla yeşil düzene geçiş ile ilgili strateji-

kamları incelendiğinde en çok ihracatın “Gıda ürünleri imalatı” sektörüne ait olduğu görülmektedir (Tablo 18).

bu bölgenin rafineri, petrokimya ve lojistik alanla-

lerin geliştirilmesinde özellikle ihracatçı sektörlerin

rında öne çıktığı düşünüldüğünde, İzmir’de faaliyet

kaynak tüketimi ve atık üretimi bakımından ele alın-

gösteren başlıca sektörler ve yaratılan istihdam açı-

ması önemli hale gelmektedir. Bu noktada dış tica-

sından kimya sektörünün ilk beşte yer alması doğal

ret ortağı sayısının ve hacminin yüksek olduğu İzmir

bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.

için kaynak tüketiminde ve atık üretiminde öncelikli

Tablo 18. Önceliklendirilen sektörlerin dış ticaret verileri tablosu
Sıra No Sektör

İhracat ($)

İthalat ($)

NACE Rev.2 İki Basamak

sektörler dış ticaret rakamları ile birlikte değerlendi-

1

10-Gıda ürünlerinin imalatı

867.925.212

396.470.875

rilmiştir.

2

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

471.247.549

1.048.397.365

törü gıda ticaretinin izlediği görülmektedir. Faali-

İzmir 2019 yılı TÜİK verilerine göre, 9,78 milyar dolar

3

23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

262.364.589

71.301.651

yette olan iş yerlerini kıyasladığımızda en fazla firma

ihracat rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan

4

24-Ana metal sanayii

213.222.617

288.448.803

üçüncü ili konumunda olup Türkiye’nin ihracatının

5

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

349.501.006

122.957.209

6

46-Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)

28.372.812

434.310.195

Alt sektörler bazında durum incelendiğinde ise, en
çok sigortalının plastik üretiminde çalıştığı bu sek-

gıda, içecek ve tütün ticaretindedir, plastik üretimi
sektörü ikinci sıradadır. Menemen ilçesinde bu sektöre özgü bir Plastik İhtisas OSB’nin yer alması bölgenin üretim potansiyelini göstermektedir.

%6’sını, ithalatının ise %4’ünü gerçekleştirmektedir.
İzmir’den 191 ülkeye ihracat, 160 ülkeden İzmir’e ithalat yapılmaktadır. İzmir’den en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 1,12 milyar dolar ihracat rakamı

İmalat sanayinde istihdam ve firma sayısı bakımın-

ile Almanya ilk sırada yer almakta, onu 694 milyon

dan ilk sıralarda yer alan plastik ürünlerin imalatının

dolar ile ABD izlemektedir (Tablo 17).

kaynak tüketimi ve atık üretimi esaslı önceliklendirmede de ön sıralarda sırada yer alması, sektörü alt
sektörler özelinde ön plana çıkarmaktadır.

İhracata yönelik organik gıda üretimi ilk olarak

ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı İhracat Ana Pla-

1980’lı yılların ortalarında İzmir’de başlamıştır. İz-

nı’nda da kimya sanayi öncelikli sektörler arasında

mir’in uzun yıllardır elde etmiş olduğu deneyim ve

bulunmaktadır. İthalat rakamlarını incelediğimizde

çok yönlü ürün yetiştirebilme kapasitesi onu Tür-

ise, sektörün hammadde ve teknolojik girdiler ne-

kiye’nin gıda sektöründe ürün işleme ve ihracat

deniyle dışa bağımlılık oranının yüksekliği karşımıza

merkezi haline getirmiştir. Tarım ürünleri ile birleş-

çıkmaktadır.

tirdiğimizde gıda ürünleri ihracatı İzmir bölgesinin

En fazla kaynak tüketen ve atık üreten alt sektörler

ihracatının yüzde 50’sini oluşturmaktadır. Getirisi

içerisinde ilk sırada yer alan “Temel kimyasal mad-

çok fazla olan bu sektörün aynı zamanda kaynak

delerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil

tüketimi ve kirletici sektör listesinin de en başında

formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı” sektö-

yer alıyor olması, sürdürülebilirlik anlamında çeşitli

“Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı” sektörü ihracat rakamlarının yüksek olduğu diğer bir sektördür.
Kaynak tüketimi açısından sektörü değerlendirdiğimizde, geri dönüşüm imkânının en fazla olduğu
sektörlerden biri olduğu görülmektedir. Sektörün

ründe ise, istihdam ve iş yeri sayısı diğer sektörlere

önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir.

oranla daha düşük değerdedir. Bu durumun sek-

Birçok sektöre hammadde sağlayan ve bu özelliği

zar ihtiyacı yüksek olan ürünleri içerdiği düşünüldü-

törde çoğunlukla büyük ölçekli işletmelerin faaliyet

nedeniyle ekonomik döngüde büyük bir rol oyna-

ğünde kaynak verimliliği bakış açısıyla geri dönü-

yan “Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” bu

şüm ve yeniden kullanım konularında çalışmaların

sıralamada ikinci sırada yer almaktadır. 2019-2023

yapılması gereklidir.

göstermesinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı’nda

hem kaynak tüketen bir sektör olduğu hem de pa-
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İzmir sanayisinde yoğun kaynak kullanımı ve kirletici özellikleriyle öne çıkan sektörlerin belirlenmesi
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, kaynak ve-

▶▶ Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve

rimliliği ve kirleticilik özellikleri bakımından İzmir’in

azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik

sanayi yapısının mevcut durumuna yönelik önemli

kauçuk imalatı

sonuçlar ortaya koymaktadır. Güncel verilere dayanan, tüm sektörleri kapsayan ve işletme verilerinden
sektörel düzeyde bulgular ortaya koyan çalışma, bu
özelliği ile il düzeyinde yapılan ilk çalışma niteliğin-

BÖLÜM - 6

SONUÇ

Öne çıkan ilk beş alt sektör ise şunlardır:

▶▶ Plastik ürünlerin imalatı
▶▶ Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti
▶▶ Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların
imalatı

dedir.

▶▶ Kâğıt hamuru, kâğıt ve mukavva imalatı

İzmir genelinde faaliyet gösteren her ölçekteki sa-

Kaynak kullanımı ve atık üretimi açısından öne çı-

nayi firmasının katı atık, atık su, su tüketimi, elektrik

kan bu sektörlerin işyeri sayısı, istihdam ve dış ticaret

tüketimi, doğalgaz tüketimi kategorilerinde oluştu-

olmak üzere ekonomik göstergelerle birlikte değer-

rulan sürdürülebilirlik göstergeleri veri tabanı kulla-

lendirilmesi sonucunda ise öncelikli ana sektörler

nılarak gerçekleştirilen çalışma, kaynak tüketimi ve

“Gıda ürünlerinin imalatı”, “Kimyasalların ve kimyasal

atık üretimi olmak üzere iki temel eksende yürütül-

ürünlerin imalatı” ve “Kauçuk ve plastik ürünlerin

müştür. Ana ve alt sektörler bazında gerçekleştirilen

imalatı” olarak ortaya çıkmaktadır. Plastik ürünlerin

detaylı analizler sonucunda ise öne çıkan sektörler

imalatı ise bu alandaki öncelikli alt sektördür.

tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre İzmir’de
kaynak kullanımı ve atık üretimi açısından öncelikli
ana sektörler:

Kapsamlı bir analize dayanarak elde edilen bu sonuçların İzmir’de yürütülecek kaynak verimliliği, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz ve atık yönetimi

▶▶ Gıda ürünlerinin imalatı,

alanlarında geliştirilecek politikalarda ele alınması,

▶▶ Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı,

etkin sektörel müdahalelerin ve tedbirlerin geliştiril-

▶▶ Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı,

mesi açısından önem taşımaktadır.

▶▶ Ana metal sanayii,
▶▶ Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
▶▶ Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
olarak tespit edilmiştir.
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