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KOBİ’lerde çevre kirliliği ve yönetimi               
Yaşamın her alanında standartları geliştirirken çevreye zararı en aza 
indirmeyi ve doğal kaynakları verimli kullanmayı hedefleyen bilişimin 
çevreye duyarlı bir şekilde yapılmasını öngören “Yeşil bilişim”in üzerinde 
durduğu en önemli konu enerji yönetimi ve hammadde verimliliğidir.

K üçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ’ler) Türkiye’de olduğu gibi dünyada da 
ekonomik büyüme ve istihdamın en önemli itici güçlerinden biridir. Ayrıca ekosistem 
üzerinde yaratılan çevresel baskılardaki toplam payları da büyük ölçekli işletmelerden 
daha az değildir. KOBİ’ler, iş olanakları sağlaması,  müşteri odaklı olması ve yaratıcı 

girişimciliğin, yeni fikirlerin ortaya çıkması açısından önemlidir. Aynı zamanda KOBİ’ler dinamik 
ve esnek yapıları sayesinde ekonomik değişikliklere kolay uyum sağlamaları nedeniyle ülke 
ekonomilerinde önemli bir konuma sahiptir. KOBİ’ler imalat işletmelerinin çoğunluğunu 
oluşturdukları için çevreye etkileri de küçümsenmeyecek kadar çoktur. Ülke ekonomisinde 
bu kadar önemli olmalarına karşın KOBİ’lerin çevresel etkileri hakkında fazla sayısal veri 
bulunmamaktadır. Endüstriyel kirliliğin yüzde 70’inin KOBİ’lerden kaynaklandığı varsayılmaktadır. 
Bu nedenle ekonominin yapıtaşı olan KOBİ’lere yönelik çevreye duyarlı üretim ve çevre yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça 
faydalı olacağı açıktır. Doğal kaynakların hızla tükendiği ve çevre problemlerinin artarak küresel 
boyutlara ulaştığı günümüzde, kaynak ve enerji tüketiminde azalma; geri dönüşüm ve yeniden 
kullanım oranında artış sağlanması ile işletmelerde hem verimlilik artışı sağlanabilir hem de 
oluşan atık miktarının azaltılması ile çevreye verilen zarar en aza indirilebilir.
İşletmelerin büyüklüğü ve çevresel gelişimi arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Çevre 
yönetmelikleri şirketlerin büyüklüklerine göre önemli değişiklik göstermediği için KOBİ’lerin bu 
yönetmeliklerden daha fazla etkilendiği öne sürülmektedir. Çünkü KOBİ’ler sıkı yönetmeliklere 
uyum sağlamak için büyük şirketlere göre yeterli kaynağa sahip değildirler. Örneğin KOBİ’lerin 
kirlilik önleme veya temiz üretim/eko-verimlilik uygulamalarına uyumları büyük şirketlere göre 
daha zordur. Bunun nedeni bilinç eksikliği, teknik altyapının ve insan kaynakları kapasitesinin 
düşük olması ve ekonomik kaynakların yetersizliğidir. Fakat çalışanların çevre alanında eğitim 
seviyesi arttıkça şirketin çevresel yaklaşımları da gelişmektedir.  
Çevre sorunlarının bir organizasyon yapısına dahil edilebilmesi için, organizasyonun daha 
öncelikli konular arasına entegre edilmesi gerekmektedir. Örneğin atık minimizasyonu konusu; 
yönetmeliklere uyum, müşteri memnuniyeti ve ekonomik kazanç gibi konularla birlikte teşvik 
edilebilir. KOBİ’lerin ilgi ve dikkatini çekme, KOBİ’lerin davranış ve aktivitelerini etkilemede 
başlangıç olarak ilk adımdır. KOBİ’ler limitli finansal kaynaklara sahip oldukları için şirketin ana 
aktivitesi dışındaki ikincil aktivite olarak gördükleri ekolojik aktivitelere fon ayır(a)mazlar. Çevresel 
aktivitelerin sonucu bu olmak zorunda değildir, çünkü gelişmiş bir çevre yönetimi, beklenmeyen 
durumlarda bile organizasyonları daha verimli hale getirebilir. Çevre yönetim sistemlerine 
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sahip olan firmalar kendi çevresel etkilerini daha iyi bir yapılanmayla yönetmektedirler. Fakat 
firmaların önemli bir kısmı, hâlâ çevre konusunda yeterli bilince sahip değildir. KOBİ sahipleri, 
çevresel etkilerinin çok az olduğuna inandıkları için, çevre konusunda sınırlı sorumluluğa sahip 
olduklarını düşünmektedirler. 
Günümüzde küresel boyutlara ulaşan çevre sorunları, işletmelere de önemli sorumluluklar 
yüklemektedir. İşletmeleri çevreye duyarlı olmaya iten nedenlerden bazıları çevreci hareketler ve 
kamuoyunun giderek artan baskısı, yasal düzenlemelerdeki artış, sosyal sorumluluk anlayışındaki 
gelişmeler, maliyetlerde yaşanan artışlar vb. şeklinde sıralanabilir. Çevre konusunda artan 
sorunlar, küresel pazarın ve yasal düzenlemelerin getirdiği yaptırımlar ve tüketici talepleri 
ülkeleri çevreye dost üretim teknikleri araştırmaya yönlendirmiştir.  Ayrıca KOBİ’lerin çevresel 
performansları ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak da değişmektedir. Türkiye’deki 
KOBİ’lerin gelişmiş ülkelerle olan rekabet edebilirliklerini arttırabilmeleri için çevre ile ilgili 
çeşitli gereklilikleri sağlamaları gerekmektedir.
Kirliliğin ve atıkların oluştuktan sonra arıtılmasını ve bertaraf edilmesini amaçlayan kirlilik 
kontrolü uygulamaları yüksek maliyetler gerektirmektedir. Bu uygulamalar genellikle işletmelerin 
yasal mevzuata uyum sağlamaları amacıyla gerçekleştirilmektedir. Kirlilik önleme yaklaşımı 
ise oluşan kirliliği kontrol etmek yerine kirleticilerin kaynaklarını ortaya çıkarmayı 
ve kirliliğin kaynağında önlenmesini amaçlar. Günümüzde çevre korumaya ilişkin 
çözüm arayışlarına, “temiz üretim/eko-verimlilik” kavramı da eklenmiştir. Temiz 
üretim/eko-verimlilik öncelikle atık oluşumunu engelleyerek veya mümkün olan en 
aza indirerek ve kullanılan kaynak ve enerjinin en az tüketilmesini sağlayarak, çevreyi 
ve biyolojik çeşitliliği korumayı yani sürdürülebilir üretimi amaçlar. Temiz üretim/
eko-verimlilik yaklaşımı, kirliliği ve atıkları; tasarım, kaynak kullanımı ve üretim 
süreçlerindeki verimsizliğin bir sonucu olarak görür ve soruna bu aşamalarda çözüm 
getirmeye çalışır. Dolayısıyla temiz üretim/eko-verimlilik sadece atık oluşumunu 
azaltmakla kalmamakta aynı zamanda ekonomik yararlar da sağlamaktadır. Bazı 
temiz üretim teknikleri iyi işletme uygulamaları, ürün değişimi, hammadde ikamesi, 
yeniden kullanım/geri kazanım, süreç optimizasyonu/değişimi, teknoloji değişimi, 
yan ürün kullanımı olarak sıralanmaktadır. 
Bu kavram dünyanın çeşitli yerlerinde kirlilik önleme/atık azatlımı/yeşil verimlilik 
olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda çevresel performansı arttırmanın 
tek yolunun maddi yatırımlardan geçmediği hatta bu yaklaşımla maddi tasarruf 
sağlanacağı düşüncesi baz alınır. İşletme için çevresel performansı arttırma yolunda 
pratik bir “kazan-kazan” yaklaşımıdır. Temiz üretim;
•	 Üretim	maliyetlerini	düşürür.
•	 Ürün	ve	süreçlerin	iyileştirilmesini	sağlar.
•	 Hammadde,	su	ve	enerji	tasarrufu	sağlar.
•	 Çevre	yönetmeliklerine	uyumu	kolaylaştırır.
•	 Çalışanların	sağlığını	korur	ve	iş	güvenliğini	artırır.
•	 Arıtım	maliyetlerini	düşürür.	
•	 İşletme,	rekabet	baskılarına	daha	hızlı	bir	şekilde	karşılık	verebilir.

Türkiye’de ilgili kuruluşlarca KOBİ’lerin çevre konusundaki bilgi düzeyleri, mevcut 
durumları ve ihtiyaçları gerçekçi bir şekilde analiz edilmelidir. Bunun sonucunda, 
sektör ve işletme büyüklükleri gözönüne alınarak çevre koruma ve yönetimi 
konusunda bilinçlendirme, eğitim ve danışmanlık programları geliştirilmelidir. Bu 
programlarda çevre konusunda etkili bir role sahip olan işletme yöneticileri öncelikli 
konumda olmalıdırlar. KOBİ’ler, zaman ve maliyet gibi unsurlardan dolayı, ilk etapta 

basılı kaynakları (kontrol listeleri, bilgilendirici dokümanlar vb.) seminer ve danışmanlığa tercih 
etmektedirler. Atık yönetimi ve geri kazanım tekniklerinin belirlenmesinde sektörel bazlı kaynak 
ve atık incelemesinin yapılması işletmeye uygun temiz üretim/eko-verimlilik uygulamalarının 
belirlenmesinde yararlı olacaktır. Ayrıca, temiz üretim/eko-verimlilik ile ilgili daha önceki 
deneyimlerden/uygulamalardan yararlanma yolu ile de işletmelerin çevreye yatırım yapmaları 
teşvik edilebilir. Temiz üretim/eko-verimlilik göreceli olarak kolay uygulanmaları ve düşük 
maliyetleri nedeniyle KOBİ’ler için en uygun çevresel uygulamalardandır. 
Bu bağlamda tüm üretim ve tüketim alanlarında olduğu üzere bilişim sektöründe de çevre 
dostu/çevreye duyarlı kavramları ön plana çıkmıştır. Bilişim; yaşamın her alanında standartları 
geliştirirken çevreye zararı en aza indirmeyi ve doğal kaynakları verimli kullanmayı hedeflemelidir. 
Bilişimin çevreye duyarlı bir şekilde yapılmasını öngören “Yeşil bilişim”in üzerinde durduğu en 
önemli konu ise enerji yönetimi ve hammadde verimliliğidir. 
Türkiye’deki sanayi işletmelerinin büyük çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lere yönelik olarak 
geliştirilecek ve desteklenecek çevreye duyarlı üretim uygulamaları, doğal kaynakların 
korunmasıyla çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayarak ülkenin ekonomik 
kalkınmasında da önemli bir rol oynayacaktır. 
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