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Araştırma Konusu

Türkiye Oluklu Mukavva Sektörü’nün sürdürülebilir kalkınmasına 
yönelik alanlar değerlendirilmiş ve

➢ oluklu mukavvanın çevresel negatif etkilerini anlayabilmek için
ürün hayat döngü analizi ile 

➢ sürdürülebilirlik çerçeve analizleri 

yapılmısţır. 

Oluklu mukavva sektörünün besi̧kten kapıya ( cradle-to-gate) olan 
analizde sektor̈ün kullandığı hammaddelerin üretiminin çevreye
olan etkisinden basļayarak (besi̧k), onların fabrikaya ulası̧mı, 
ardından oluklu mukavva üretim isļemleri ile devam ederek, 
imalathaneden ürünlerin çıkacağı noktaya kadar (kapı) tüm çevre
etkilerinin hesaplanmısţır. 

Raporun tamamı için: http://www.omud.org.tr/yayinlarimiz/omud-surdurulebilirlik-arastirmalari-raporu/ 
omud@omud.org.tr
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TEKNİK ANALİZ
OMÜD Üyeleri’ne ait 22 tesisten toplanan 
detaylı teknik veriler ile çalışma 
gerçekleştirilmiştir:

➢ Türkiye toplam üretiminin %53,25 ‘sına, 
➢ OMÜD Üyelerinin toplam üretiminin 

%71,71 ‘ine denk gelmektedir 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİSİ 
ANALİZLERİ

OMÜD Yönetim Kurulu ve Teknik Liderler 
Kurulu ile çalışmalar yapılmıştır:
➢ AKIMLAR ANALİZİ

➢ ÇERÇEVE ANALİZİ

Teknik analizler sırasında açık kaynak kodlu bir yazılım olan OpenLCA ve 
yaşam döngüsü etki analizi değerlendirmesi için Leiden Üniversitesi 
(Hollanda) Çevre Bilimleri Merkezi tarafından geliştirilen CML-IA etki 
analizi metrikleri kullanılmıştır.

➢ Tüm veriler mukayeseli olarak incelenmiş; 
➢ Tüm veriler üzerinden veri doğrulama yapılmış; 
➢ Sapma olan noktalarda ek bilgiler talep edilmiş veya sektörel

referans noktalarına başvurulmuş;
➢ Bazı durumlar için ise  ilmi açıdan uygun kabuller yapılmıştır. 

Amacı sürdürülebilir kalkınma yolunda Oluklu Mukavva 
Sektörü ve paydaşları için bilinçlendirici, yol gösterici 
olmak ve sektörün önümüzdeki döneme ait 
planlamalarına fayda sağlayacak bilgi ve verileri 
sağlamaktır.

✓ Teknik çalışma (sürdürülebilirlik analizleri; 
çevresel ürün hayat döngü analizleri)

✓ Sürdürülebilirlik değerlendirmesi – ekonomi, çevre 
ve sosyal boyutları değerlendirilerek

✓ Anlaşılır, yalın bir iş dili ile
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➢ Gıda kaybı ve atığı, 

➢ Türkiye ormancılığı ve 
sürdürülebilir ormancılık, 

➢ Döngüsel ekonomi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AKIMLARI AÇISINDAN OLUKLU MUKAVVA SEKTÖRÜNÜN 
DİKKATE ALMASI GEREKEN BAŞLIKLAR ŞÖYLEDİR:
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Gıda Kaybı ve Atığı

➢ Kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine 
yönelik en öncelikli konuların başında gıda 
kaybı ve atığının önlenerek dünyadaki 
açlığın son bulmasını sağlamak, ötesinde 
yüzyıl sonuna kadar 11.2 milyar olması 
öngörülen nüfusun gıda güvenliğini 
sağlamak adına adımlar atılması olacaktır. 

➢ Doğrudan bu araştırmanın konusu 
olmamakla birlikte, oluklu mukavvanın 
gıdanın bozulma süresini uzatarak 
koruduğu farklı araştırmalar ile ortaya 
konmuştur.

Dünya 
Gıda üretimi = 4,5 milyar ton / yıl
Gıda atığı = 1,3 milyar ton / yıl
Gıda atığının maddi zararı = $1 Trilyon
Gıda atığının emisyon zararı = 3,3 milyar ton CO2
(FAO Verileri)

Türkiye 
Yetersiz beslenen insan sayısı = 13 milyon
Gıda israfı = 6 milyon ton
(TÜSİAD)
➢ Gıda kaybı ve atığı ile OECD ve AB ortalamalarının çok üzerinde
➢ Üretilen sebze & meyvenin %48’i tabağa gelene kadar kayboluyor
➢ Kaybın maddi değeri ₺25 milyar (Gümrük Bakanlığı)
➢ Marulun taşıma aşamasında %9’u kayboluyor (Tübitak)
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Ormanlar ve Ormancılık
Rapor şu konularda 
bilgi içermektedir:

• TC’nin ormanları

• FSC standardı

• Uluslarası taahhütler

Ormansızlaşmanın ve orman azalmasının arkasındaki en büyük sebepler büyük ve küçük ölçekli tarım; 
sürdürülemez şekilde yapılan kütükleme; altyapı projeleri ve orman yangınları olmaktadır. (WWF Living
Forests Report Chapter 5: Saving Forests at Risk, 2015)

Ormanların %50’si enerji için, %28’i yapılar inşaat için kullanılmakta; kağıt üretimi için ise sadece %13 
kullanılmaktadır. (FAOSTAT, 2015)

Arazi kullanımına yönelik mülkiyetler ve ormanların endüstriyel alanlara dönüştürülmesi kağıt endüstrisine 
karşı sivil toplum ve tüketiciler üzerinde endişe yaratmaktadır.  

Korunma altına alınan ormanlar ile biyoçeşitliliğin korunmasına çalışılmaktadır. Avrupa’da 2000-2010 
seneleri arasında korunma altına alınan ormanların alanı yarım milyon hektar alan artmıştır. (EEA, The
European Environment — State and Outlook, 2015)

Bununla birlikte Avrupa Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstri’sinin ihtiyacı olan ağaçların %85’i Avrupa 
Ormanlarından sağlanmaktadır. (CEPI Statistics, 2015)

Kuzey Avrupa’da tüm eski ormanlar koruma altındadır ve kağıt üretimi yetiştirme ve kütüklemesi kontrollü 
olarak yapılan yarı doğal ormanlardan sağlanmaktadır. Orman yönetimi sertifikasyonu olan alanlar 2000 
senesinde 18 milyon hektar alan iken 2014 senesinde 438 milyon alana ulaşmıştır.  (FAO Global Forest
Resources Assessment, 2013)

Dolayısıyla ormancılığın sürdürülebilir şartlarda yapılması kağıt ve buna bağımlı sektörlerin 
ekonomik değerini koruyabilmesi için şarttır. 
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Döngüsel Ekonomi

Oluklu Mukavva Sektörü için döngüsel 
ekonomi prensiplerini uygulamak için şu 
öneriler verilmiştir:

➢ Malzemeyi kaybetmeden hayat döngüsünde 
tutmak (beşikten beşiğe tasarım ile)

➢ Toksin/ Yüksek Endişe Uyandıran Madde 
(YEUM) madde kullanımını ortadan 
kaldırmak

➢ Yenilenebilir enerji ile üretim yapmak

➢ Sosyo-ekonomik değer üreten farklı iş 
modelleri, Pazar tanımları geliştirmek

fefco
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE 
UYUMLULUK ADINA OLUKLU MUKAVVA SEKTÖRÜNÜN ÖZELLİKLER 

ŞU HEDEFLERDE ETKİSİ OLDUĞU SAPTANMIŞTIR:

Kesintisiz, kapsayıcı 
ve sürdürülebilir 
ekonomik 
büyümenin, tam ve 
üretken istihdamın 
ve herkes için 
insana yakışır işlerin 
desteklenmesi

Karasal ekosistemlerin 
sürdürülebilir kullanımının 
korunması, geliştirilmesi ve 
desteklenmesi, ormanların 
sürdürülebilir yönetimi, 
çölleşme ile mücadele, 
karasal bozulmanın 
durdurulması ve iyileştirilmesi 
ve biyo-çeşitlilik kaybının 
engellenmesi ile ilgilidir. 

Daha azı ile daha 
fazlasını yapmak’ 
felsefesi ile kaynak ve 
enerji verimliliği, 
sürdürülebilir 
altyapılar, temel 
hizmetlere erişim, yeşil 
ve adil işler ve daha iyi 
hayat kalitesi 
yaratmak
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Petrole bağımlılık; 
Oluklu Mukavva için düşük şu an için yüksektir
➢ Yenilenebilir enerji ile üretime geçildiği anda bu bağımlılık 

ortadan kalkacaktır

İklim Değişikliği Etkisi; 
Oluklu Mukavva hammadde üzerinde etki düşüktür (2030-2040’a 
kadar)
➢ Gıda koruma önceliği fırsat yaratacaktır
➢ Malzemenin yeniden kullanımı plastik için avantaj yaratacaktır.

Toksinlere bağımlılık; 
Oluklu Mukavva için düşük
➢ Üretimde alternatifler mevcut ve dönüşüm kolay (Örn gres 

yağı yerine hayvani yağ)
Kağıt için daha yüksek
➢ Daha yüksek

Sürdürülebilir kaynaklar kullanma
Şu şartlar olmadığı için eksiktir:
➢ Sürdürülebilir ormancılık _ Türkiye için
➢ Kağıtta sürdürülebilir tedarik yaptırımlarının olmaması
➢ Su kaynakları üzerindeki görünümün eksi olması

Planlı olmayan insanlık etkisi göz ardı edilebilir
Şu şartlar olmadığı için eksiktir:
➢ Kağıt atığına yönelik sistemik ve kültürel yaklaşımlar
➢ Gıda atığını engelleme yaptırımları

Üretim şekli nisbi olarak ‘temiz’dir

Hayati / negatif etki Negatif etki

Göz ardı edilebilir etki Olumlu etki

Sistem Durumu #1 Yer kabuğu

Yerküre Kabuğundan çıkan maddeleri 

dünyanın onları doğal yollarla yerine koyma 

hızından daha hızlı çıkarılmamalıdır

Endüstri petrole ve 

yerkabuğundan çıkarılan diğer 

maddelere ne kadar bağımlıdır?

İklim Değişikliği Endüstri'yi ne 

şekilde etkiler?

Sistem Durumu #2 İnsan ürünü maddeler

Kimyasal maddeler doğanın yok etme 

gücünden daha hızlı yapılmamalıdır

Endüstri ne kadar toksik 

kimyasallara bağımlıdır?

İnsan ürünü maddeler başarısı 

için ne derecede önemlidir?

Sistem Durumu #3 Doğanın üretkenliği

Gezegene verdiğimiz zarar kendini geri 

döndürmesi hızından fazla olamaz

Doğal kaynaklar Endüstri için ne 

kadar önemlidir?

Bu kaynakların mevcut ve yakın 

gelecekteki durumları nedir?

Sistem Durumu #4 İnsan ihtiyaçları

Başkalarının temel ihtiyaçlarını elinden alan 

şeyler yapılamaz

Endüstrinin planlı olmayan 

insanlık etkileri nelerdir?

Endüstri mevcut ve gelecekteki 

sosyal akımlardan etkilenmeye 

ne derecede açıktır? 

The Natural Step (TNS) Sistem Durumları

*Değerlendirme aralığı 2019-2030 dönemi olarak düşünülmüştür.
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ARAŞTIRMA BULGULARI:

• Oluklu mukavva sektörünün yaptığı işlemlerin çevreye olan negatif etkisi, kullanılan 
malzemelerin yanında çok küçuk̈tür. Sektörun̈ çevreye olan negatif etkisinin neredeyse 
tamamı kullandıkları malzemenin üretiminden gelmektedir. Beşikten kapıya (cradle-to-
gate) etki bazında

• Sektörün çevresel etkisinin azaltılması, üretimde kullanılan malzemelerin çevresel etkisinin 
azaltılması ile mümkün olabilir. (AB standartları gözetilerek yerel üretim teşvik
edilmelidir)

• Geri dönüşümün geliştirilerek tekrar kullanılması, dolayısı ile  kapıdan-mezara kadar olan 
yaşam döngüsü analizlerinin de yapılması önemlidir. 

• Sektör kurumlarının veri sağlama yapıları geliştirilerek daha ileri seviye analizlerin 
yapılması önemlidir. 
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OLUKLU MUKAVVA SEKTÖRÜ İÇİN ÖNERİLER:

• Araştırma ve analizlerle yapılan değerlendirmelerde OMÜD için şu ilerleme alanları
önerilmektedir:

– Kağıt üretimindeki negatif etkilerin kaldırılmasına yönelik ekosistem iş birliktelikleri yaratmak

– Endüstriyel ormancılığın ve kağıt sektörünün Türkiye’de yaygınlaşmasına ön ayak olmak; bu sayede
hem hammadde güvenliğini arttırmak, çevresel ayakizini azaltmak hem de istihdamın artmasını dolaylı
olarak sağlamak

– Tüm tedarikçilerin sürdürülebilirlik standartlarında üretim ve dağıtım yaptıklarını denetlemek

– Hem endüstriyel ormancılık hem de kağıt ve oluklu mukavvaya bağlı iç ve dış süreçler (tedarik, üretim, 
dağıtım, vs) için mesleki gelişim yapıları oluşturmak (meslek okulları, mesleki beceriler)

– Döngüsel ekonomi prensiplerini uygulayarak;
• Malzemeyi kaybetmeden hayat döngüsünde tutmak (beşikten beşiğe tasarım ile)
• Toksin madde kullanımını ortadan kaldırmak
• Yenilenebilir enerji ile üretim yapmak
• Sosyo-ekonomik değer üreten farklı iş modelleri, Pazar tanımları geliştirmek
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Biyo-tabanlı ve 
yenilenebilir 
malzeme:
Sürdürülebilir 
ormancılık
Malzemenin 
tamamının 
kullanılması

Kolay geri dönüşüm
- %88 malzemenin yeniden 
kullanımı

Eko-Tasarım:
- Kolay şekillenebilir
- Lojistik ve depolama 

esnekliği
- Kolay geri dönüşüm

Kullanım sonrası malzeme 
değeri sunan
İkincil Pazar
Tüm tedarik zinciri için değer 
yaratan

İnsan sağlığına ve gıdasını 
korumaya odaklı ürün

Düşünülmesi gereken:
- Ne kadar enerji 

kullanıyoruz? Ne 
kadarı temiz enerji?

- Tüm ürün hayat 
döngüsündeki etkiye 
bakıyor muyuz?

- Malzemenin 
dayanıklılığını ve 
yeniden kullanılma 
özelliğini ne şekilde 
iyileştirebiliriz?

http://www.fefco.org/circular-by-
nature
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Teşekkür ederiz…

info@brikasurdurulebilirlik.com


