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GÝRÝÞ
Yoðun tarýmsal üretimin yapýldýðý Ýçel'de gýda sanayi

sektörü, ilk üç sýrada yer alan önemli sektörlerden biridir.
Ancak, iþgücü ve sermaye üretkenliði yönünden Türkiye
ortalamasýnýn altýnda kalmaktadýr (1). Ondan fazla iþçi
istihdam eden 50 kuruluþ ile, diðer sektörler arasýnda
Ýçel'de gýda sanayi sektörü %22,62 lik bir paya sahiptir (2,
3). Gýda sektöründe yeralan firmalarýn 1/3'ü üretim-
lerinin yarýsýndan fazlasýný yurtdýþýna satmaktadýr. Geri
kalan ürünün %85’i ise Ýçel, Adana, Hatay ve
Gaziantep'te pazarlanmaktadýr (4, 5).

Gýda sektörü, Ýçel ilinde oluþturduðu ekonomik yarar
yanýnda, elektrik, su tüketimi, sývý ve katý atýk sorunu,
tarým arazisi üzerinde yerleþimleri nedeniyle amaç dýþý
toprak kullanýmý gibi çevresel sorunlarý da beraberinde
getirmektedir. Gýda sanayii sektöründen doðan bazý
çevresel sorunlarýn saptanmasý amacýyla yapýlan bu çalýþ-
mada 27 adet iþyeri ile yüzyüze görüþülerek anket çalýþ-
masý yürütülmüþtür.

MATERYAL ve METOT
Çalýþmada Erdemli, Ýçel-Merkez ve Tarsus sýnýrlarý

içinde yeralan ve 10'dan fazla iþçi çalýþtýran 27 adet orta ve
büyük ölçekli gýda sanayii iþletmesine Aralýk 2000-Mart
2001 tarihleri arasýnda, 27 sorudan oluþan anket uygulan-
mýþtýr (Ek). Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan hazýr-
lanmýþ olan standart anket formu gýda sanayiine uyarla-
narak  kullanýlmýþtýr (6). Çalýþma, sorumlu mühendise
veya iþletme müdürüne yüzyüze soru yöneltilerek
yürütülmüþtür. Anket sorularý “iþyerinin kimliði,
endüstri hakkýnda bilgi, kullanýlan su ve atýksu hakkýnda
bilgi, iþletmeden çýkan atýklar ile ilgili bilgi ve tesis içi
kirlilik önleme uygulamalarý” olmak üzere beþ ana baþlýk-
ta toplanmýþtýr.

SONUÇLAR ve TARTIÞMA
Ýçel'de gýda sanayiinde kullanýlan hammadde cinsi ve

miktarlarý Tablo'da verilmiþtir. Tablo'da da görüleceði

gibi gýda sektöründe kullanýlan en önemli girdi su’ dur.
Ýçel'de anket yapýlan 27 adet gýda sanayi iþletmesinin sek-
törlere göre daðýlýmý Þekil 1'de verilmiþtir. Þekilden
görüldüðü gibi içecek sektörü birinci sýrayý almakta, bunu
un ve pasta-þekerleme sektörü izlemektedir. Ýçel'de
yapýlan bir çalýþmada 50 si 10+ iþçi çalýþtýrmak üzere
toplam 847 adet gýda sanayii ile ilgili sanayi tesisi olduðu,
bu sektörde çalýþanlarýn toplam sayýsýnýn 4243 adet
olduðunu bildirilmiþtir (2). Anketin uygulandýðý iþlet-
melerin yerleþim yerlerine göre daðýlýmý Þekil 2'de ve-
rilmiþtir. Þekilde görüldüðü gibi, iþletmelerin en yoðun
olarak yerleþtikleri bölge I. ve II. sýnýf tarým arazilerinin
bulunduðu Mersin-Adana yolu üzerindedir. 
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Ýçel’de Gýda Sanayii Sektöründe
Çevre Bilincinin Araþtýrýlmasý

ÖZET

Bu çalýþmada, Ýçel ilinde Erdemli-Tarsus sýnýrlarý içerisinde mevcut bulunan gýda sanayi sektörüne ait orta ve büyük ölçekli 27 adet iþletmede
çevreye yönelik davranýþlarýnýn tespit edilmesi amacýyla anket çalýþmasý yürütülmüþtür. Çalýþmada Ýçel'de gýda sanayii içinde alkollü-alkolsüz içecek
alt sektörünün aðýrlýkta olduðu ve bu alt sektörün en fazla eleman istihdam ettiði, en fazla þehir þebekesinden su kullandýðý tespit edilmiþtir. Ýþlet-
melerin su, atýk su ve  katý atýk sorunlarý ile diðer çevresel faktörler ayrý ayrý ele alýnarak deðerlendirilmiþtir.
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Investigation of Environmental Consciousness of the Food Industry Sector in Içel Region

ABSTRACT

In this study, it was conducted a poll investigation on twenty-seven food industry establishment which are placed in Erdemli-Tarsus region in
Içel province to determine their behaviour  towards the environment. It was observed that alcohol-nonalcohol beverage sub-sector is dominant and
these sectors have the most employment capacity and they use more water from urban system than all other sectors. Water, wastewater and solid
waste problems of the establisments and other environmental factors were discussed separetely.
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Ýþletmelerin %68'i verimli tarým arazisi üzerinde
kurulmuþ bulunmaktadýr. Endüstriyel geliþme yönünden
yarar saðlamakla beraber, bu iþletmelerin verimli tarým
arazilerinde kurulmuþ olmasý, tarýmýn bölgede giderek
azalmasýna veya uygun olmayan alanlarda yapýlmasýna yol
açmaktadýr. Gýda endüstrileri iþletmeye giriþ tarihlerine
göre incelendiðinde (Þekil 3), en fazla iþletmenin 1994-
1997 yýllarý arasýnda açýldýðý görülmektedir. ÇED yönet-
meliði 7 Þubat 1993'de yürürlüðe girmesine raðmen,
1994'den bugüne kadar 14 iþletme þimdiki arazileri
üzerinde çalýþmaya baþlamýþtýr. Anket yapýlan 27 iþlet-

menin hiçbirinde ÇED raporu bulunmamaktadýr. 
Ankete katýlan gýda sanayii iþletmelerinin þehir

þebekesinden kullandýklarý su miktarý aylýk su faturalarý
gözönüne alýnarak hesaplanmýþtýr. Bu hesaplamaya göre,
alkollü-alkolsüz içecek endüstrisi 113000 ton/yýl, bakliyat
endüstrisi 3650 ton/yýl, un ve yem endüstrisi 15624
ton/yýl, pasta ve þekerleme endüstrisi 7921 ton/yýl, meyve
iþleme ve paketleme endüstrisi 540 ton/yýl, süt ve
tavukçuluk endüstrisi 6000 ton/yýl olmak üzere þehir
suyu þebekesinden toplam 146735 ton/yýl su kullanmak-
tadýr (Þekil 4).

H am m adde Endüstri Tipleri 

 Alkollü-
Alkolsüz 

?çecek End. 
ton/y?l 

Bakliyat 
End. 
ton/y?l 

U n ve 
Yem  
End. 
Ton/y?l 

Pasta ve 
?ekerlem e 

End. 
ton/y?l 

M eyve 
??lem e ve 
Paketlem e 
End. 
ton/y?l 

Süt-
Tavuk 
End. 
ton/y?l 

Toplam  
Ton/y?l 

Narenciye 4.2    20000  20004.2 
M eyve 190502.4    11000  201502.4 
H avuç 163.25   240   403.25 
?algam  15.65      15.65 
Kuru baklagiller  276000 1000    277000 
Bu?day   100900    100900 
M ?s?r   42000    42000 
F?nd?k,F?st?k,Ceviz    20.5   20.5 
Ala çekirdek    120   120 
Kabuklu f?st?k    60   60 
H indistan cevizi    10   10 
Susam     500   500 
Süt      5402 5402 
Yo?urt 14.6      14.6 
U n    29.6   29.6 
Ya?    14.8   14.8 
Yum urta (tane/y?l)    80000   80000 
Civciv      7300 7300 
Yem       7300 7300 
M eyve arom as?-esans 91.25      91.25 
Konsantre 112 ünite*      112 ünite* 
CO 2 2665      2665 
?eker 331975   261   332236 
Su 320000      320000 

*: Kola üretiminde kullanýlan renk-aroma

Tablo. Ýçel'de gýda endüstrilerinde kullanýlan hammadde ve miktarlarý (ton/yýl).
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Þekil 3. Ýçel'de gýda sanayi iþletmelerinin iþletmeye giriþ tarihleri. Þekil 4. Ýçel'de gýda sanayi iþletmelerinin þehir þebekesinden
kullandýklarý su miktarlarý.
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Ýþletmelerin kullandýklarý toplam su miktarýyla, þehir
þebekesinden kullandýklarý su miktarý arasýndaki fark yak-
laþýk olarak kullandýklarý kuyu suyu miktarýný vermekte-
dir. Tarsus ve Mersin sýnýrlarý içerisinde bulunup
artezyeni olmayan birkaç iþletme dýþýnda kalanlar kendi
arazileri içerisinde açtýklarý bir veya daha çok sayýdaki
artezyenlerden kontrolsuz bir þekilde yüksek debide yer
altý suyu çekmektedir. Hesaplanan yaklaþýk deðerlerle
alkollü-alkolsüz içecek sektörü 804000 ton/yýl, bakliyat
endüstrisi 8395 ton/yýl, pasta ve þekerleme endüstrisi 730
ton/yýl, meyve iþleme ve paketleme endüstrisi 733650
ton/yýl, süt ve tavuk endüstrisi 2190 ton/yýl olmak üzere
toplam 1548965 ton/yýl su artezyenlerden çekilmektedir
(Þekil 5). Buradan, alkollü-alkolsüz içecek sektörü ile
meyve iþleme ve paketleme endüstrisinin yeraltý suyunu
en çok kullanan sektörler olduðu görülmektedir. Anket
uygulanan tüm endüstriler arasýnda alkollü-alkolsüz içe-
cek sanayii %26, meyve iþleme ve paketleme ise %7'lik bir
kýsmý oluþturmaktadýr. Ýçel ilinde baþta turunçgiller
olmak üzere meyve iþleme ve paketleme endüstrisi gýda
sektöründe önemli bir yer tutmaktadýr. Özellikle dýþ
pazarlara satýlan ürünler bol suyla yýkanarak paketlen-
mektedir. 

Anket yapýlan iþletmelerin %56 sý  su ve atýksu analizi
yaptýrmakta, %44 ü ise analiz yaptýrmamaktadýr (Þekil 6).
Su ve atýksu analizi yaptýranlarýn %41' i yasal yaptýrýmdan
dolayý analiz yaptýrdýklarýný bildirmektedirler. Bu veriler-
den de anlaþýldýðý gibi iþletme sahipleri genelde çevreyi
gözardý etmekte, daha çok yasal zorunluluk nedeniyle ve
prosesin hijyeni ve kontrolu amacýyla analiz yaptýrmak-
tadýrlar.  Ýþletmeler genelde su ve atýksu analizlerini 3
veya 4 ayda bir yaptýrmaktadýr. 

Su ve atýksu analizleri çeþitli kurum ve kuruluþlarda
yaptýrýlmaktadýr. En fazla  analiz yaptýrýlan kuruluþ %23,5
luk payla Ýl Saðlýk Müdürlüðüdür. Bunu %8 lik bir oran-
la Çevre Saðlýðý Laboratuvarý izlemektedir. 

Ýþletmelerin ancak %11'inde atýksu arýtma  tesisi
olduðu, buna karþýlýk %89'unda atýksu arýtým tesisi
olmadýðý tespit edilmiþtir (Þekil 7). 

Tesislerde kullanýlan su kuyulardan çekildiðinden
tesislerin ihtiyacý olan kullanma ve içmesuyunu elde
etmek amacýyla sanayilerin çoðunda su arýtým sistemleri
mevcuttur.  Daha önce de belirtildiði gibi, ankete katýlan
gýda endüstrilerinin çoðu yeraltý sularýný kullanmaktadýr.
Buna paralel olarak tesislerin %89'unda fiziksel ve
kimyasal arýtým yapan su arýtma tesisleri bulunmaktadýr.
Bu tesislerin %33'ünde fiziksel, %25'inde kimyasal,
%42'sinde ise hem fiziksel, hem de kimyasal arýtým yapýl-
maktadýr ( Þekil 8). 

Ankete katýlan iþletmelerin %52'si katý atýk miktarýný
bildiklerini belirtirken, %48' i ise atýk miktarý konusunda
bilgileri olmadýðýný belirtmiþlerdir (Þekil 9). Ankette yer
alan endüstri sektörleri hakkýnda edinilen bilgiden yarar-
lanýlarak hesaplanan hammadde ve ürün arasýndaki fark-

tan ve istatistiki olarak belirlenen kayýplardan, gýda
endüstrisindeki toplam atýk miktarý 14668 ton/yýl olarak
belirlenmiþtir. Bu miktarýn %94'ünün yem ham maddesi
olarak satýldýðý, ancak %6'lýk bir kýsmýnýn atýldýðý tespit
edilmiþtir. Atýlan kýsým belediye tarafýndan çöp dökme
alanýna götürülmekte ve bu iþ için iþletme ödeme yap-
maktadýr.

Ýþletmelerin %89'unun baca gazý analizi yaptýrmadýk-
larý, buna karþýlýk %11'inin baca gazý analizi yaptýrdýklarý
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Þekil 7. Ýçel'de gýda sanayi iþletmelerinde atýksu arýtma tesisi
oraný (%).        
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oraný (%).



ve bunlarýn genelde büyük ölçekli iþletmeler olduðu
tespit edilmiþtir (Þekil 10). 

Sanayi tesislerinde uygulanan temel iþlemler, kul-
lanýlan teçhizat ve ekipman zaman içerisinde geliþtirilen
yeni ve daha verimli olanlarý ile deðiþtirilmektedir.
Ankete katýlan tesislerin %41'inin çevreyi korumaya
yönelik deðiþiklikleri yaptýðý belirlenmiþtir (Þekil 11).
Yöneltilen sorulara alýnan cevaplardan iþletmelerin eski
teknolojiyi yeni teknolojilerle deðiþtirmelerinin ancak
kendilerine ekonomik bir girdi saðladýðý takdirde uygu-
ladýklarý ortaya çýkmýþtýr. Örneðin bakliyat endüstrisinde
siklon filtrelerden torba filtrelere geçilmiþtir. Bu iþlem
sonucu toz halindeki bakliyat ve un artýklarý toplanarak
yem sanayiine ham madde olarak satýlmaktadýr. Böylece
ortama yayýlan toz da büyük oranda azaltýlmaktadýr.
Ancak, çevreyi korumaya yönelik teknoloji deðiþimi ek
bir maliyet olarak görüldüðü için genelde tercih
edilmemektedir. 

Ankete katýlan iþletmelerden hiç biri ISO 14000
Çevre Yönetim Standardýna ve Eco-labeling etiketine
sahip deðildir. Ýþletmelerin %30'unun TSE standardýna,
%26'sýnýn ise ISO 9000 Kalite Güvence standardýna sahip
olduðu tespit edilmiþtir. Ýþletmelerin ISO 14000 Çevre
Standardýna sahip olmamalarý çevre konusunda yeterli
donaným ve bilgiye veya duyarlýða sahip olmadýklarýný
açýkça ortaya koymaktadýr. Özellikle dýþ satým yapan
büyük ölçekli iþletmelerin mutlaka bu konuya önem ver-
melerinde yarar vardýr. Ýþletmelerin %70'i daha önce
çevre ile ilgili  bir anket çalýþmasýna katýlmadýklarýný
belirtmiþlerdir. Bu konuda gerek Üniversitelerin gerekse
Çevre Bakanlýðý yetkililerinin çevreye yönelik yapacaðý
eðitim çalýþmalarý ve standartlar konusunda
özendirmeleri, mamul maddelerin kalitesini artýracaðý

gibi, iç ve dýþ satýmda olduðu kadar çevrenin önemli bir
öðesi olan insan üzerinde de olumlu etkiler yaratacaktýr. 

Mersin'de sanayileþmenin göze çarpan önemli özel-
liklerinden birisi, DÝE'nin yapmýþ olduðu araþtýrmalardan
alýnan sonuçlara göre uzmanlaþma düzeyinin her açýdan
çok düþük olmasýdýr (7). Yapýlan anket çalýþmasý da bu
bilgiyi doðrular yöndedir. Gerek ekonomik koþullarýn
elveriþsizliði, gerekse yeni teknolojileri ve geliþmeleri
takip edecek kalifiye personelin olmamasý, çoðunluðu aile
iþletmesi özelliðini taþýyan gýda sanayiinde uzmanlaþ-
manýn gerçekleþememesinin nedenlerindendir (6). Anket
yapýlan hemen tüm iþletmelerde son yýllarda çýkarýlan
yasa gereði Gýda Mühendisleri istihdam edilmiþtir. Fakat
çoðunluðu suya dayalý endüstri olmasýna ve iþlet-
melerinde su arýtma tesisleri bulunmasýna raðmen,
300'ün üstünde eleman çalýþtýran büyük ölçekli iþletme-
lerde dahi çevre mühendisi bulunmamaktadýr.

Dýþsatýma yönelik ürün pazarlamasýnda, ürün
etiketinde çevreyle dost üretim etiketinin de arandýðý
günümüzde bu hususun özellikle göz önüne alýnmasý
gerekir. Ankete katýlan çoðu iþletme ISO 9000 Toplam
Kalite Standardý hakkýnda bilgi sahibi olup, katýlanlar
arasýnda bu belgeye sahip 5 iþletme bulunmaktadýr.  ISO
14 000 Çevre Yönetim Standardý hakkýnda ise, bu belgeyi
almýþ olmak bir yana, iþletmelerin hiçbirinin bilgi ve
görüþü bulunmamaktadýr. Bu konuda, Çevre Bakanlýðý
ve Üniversite iþbirliði ile eðitim çalýþmalarýnýn baþlatýl-
masý, yasal zorunluluklar getirilmesi ve halen yürürlükte
olanlarýn uygulanmasýnýn  takibi  zorunluluk göstermek-
tedir. Anketin uygulandýðý iþletmelerin tamamý, genelde
standartlar, çevre, kalite vs. konularýnda düzenlenecek
olan her türlü eðitim semineri ve programlarýna karþý
ilgili olduklarýný bildirmiþlerdir. 

Elde edilen çarpýcý sonuçlardan bir diðeri ise, gýda
iþletmelerinin yeraltýndan çektikleri su miktarlarýdýr.
Artezyenlerden yüksek debilerde kontrolsuz olarak çe-
kilen yeraltý sularý, su kaynaklarýnýn plansýz tüketilmesi
nedeni ile ilerleyen yýllarda büyük bir çevre sorunu
olarak karþýmýza çýkacaktýr. Yüksek debili su çekilmesi
sonucu doðal infiltrasyon sistemi bozulan su kuyularý
olasý bir kirlenme tehlikesi ile yüzyüzedir. Büyük ölçekli
bir iþletme dýþýnda, kuyu sularýnda genelde yapýlan ana-
lizler; mikrobiyolojik analizler, sertlik ve pH ile sýnýrlý
kalmaktadýr. Daha çok kirletici parametrenin bakýlmasý
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Bilinmeyen 

48%

Þekil 10. Ýçel'de gýda sanayi iþletmelerinde baca gazý analizi yap-
týrma oraný (%).

Evet
41%

Hayýr
59%

Þekil 11. Ýçel'de gýda sanayi iþletmelerinde eski teknolojilerin
yenileri ile deðiþtirilmesi durumu.   

Analiz Yaptýran
11%

Analiz Yaptýrmayan
89%

Þekil 9. Ýçel'de gýda sanayi iþletmelerinin katý atýk miktarý
hakkýnda görüþleri (%).
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halinde bu kuyularda farklý kirleticilerin bulunma
olasýlýðý göz önüne alýnmamýþtýr. Üretimin ve sanayinin
ülke ekonomisine katkýsý tartýþýlmazdýr. Fakat, bunun

sürekliliði ancak doðal kaynaklarýn korunmasýna ve planlý
doðru kullanýlmasýna baðlýdýr.

Ek: Devlet Ýstatistik Enstitüsü tarafýndan hazýrlanmýþ olan standart anket formu

O. ZEREN- M. YALVAÇ-H. ARSLAN-Y. UYSAL Ekoloji
Çevre Dergisi
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