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ÖZET
Tekstil geri dönüşüm sektörü son on yıl içinde ülkemiz için vazgeçilemez bir sektör haline
gelmiştir. Ancak Tekstil üretimi sırasında ortaya çıkan teleflerin geri kazanımı Türkiye’de
önemli bir işlevi yerine getirmesine rağmen, diğer geri kazanım işlemlerine uygulanan
teşviklerden yararlanamamakta ve çevresel ve ekonomik etkileri yeterince bilinmemektedir.
Evsel atık ve endüstriyel atıklar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’de her yıl yaklaşık
olarak bir milyon ton civarında tekstil atığının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu atıklar, geri
kazanılabilir niteliktedir. Bu geri kazanım tamamıyla gerçekleştirilebilirse;
•

Ayrıca elde edilecek geri dönüştürülen pamuk miktarı ülke kütlü pamuk üretiminin
%17’sini karşılayacaktır.,

• 2014 senesinde Türkiye’yi 413.100.000.-$’lık ithalat yükünden kurtarmıştır.
Türkiye’de çöpe giden yalnızca polyester ve pamuk ürünler geri kazanılmış olsa, yılda
kaba bir yaklaşımla 13,1 milyar kWh enerji pamuktan, 14 milyar kWh enerji
polyesterden kazanılabilecektir.
• Yalnızca tekstil geri dönüşümündeki mekanik tesislerinden elde edilen tekstil atığının
elyafa dönüştürülmesi ile oluşan yıllık ekonomik değer: yaklaşık 1.070.000.000TL/yıl (1 Milyar Yetmiş Milyon TL)’dir. (1.070.848.000 TL/yıl)
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün
açıklamalarına göre, 2013 yılında 1 milyar 200 milyon TL pamuk desteği verilmiştir.
Tekstil geri dönüşüm sektörü sayesinde bu rakamın %17’si olan 204 milyon TL’si
farklı sektörlere destek olarak kullanılabilecektir.
• Pamuk üretimi için Türkiye ekili alanın % 17 yani 766.390 hektar alanı başka bir
tarımsal ürün için kullanılabilecektir.
•
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Sıfır değer görülen atıkların ülke ekonomisine tekrar kazandırılmasını sağlayan geri dönüşüm
sektörünün ayakta kalabilmesi ve dünyadaki diğer rakipleriyle yarışabilmesi için
desteklenmesi gerekir. Bu anlamda Şifanoz’da günlük 1200 ton, karnet’te 336 ton, non-woven
v.b. geri dönüşüm yöntemlerinde günlük 177 ton ve toplamda günlük 1.713 tonluk geri
kazanımı ile sektörün desteklenmesi gerekmektedir.
2013 senesi pamuk raporlarına göre Türkiye’nin 2014 yılı lifli pamuk üretimi 892.000 ton
(sekiz yüz kırk üç bin ton)’dur. Bu üretim ülke ihtiyacının çok altında kalmıştır. Bu yüzden
653.000 ton lifli pamuk ithal edilmiştir. Tekstil geri dönüşüm sektörü yaklaşık olarak ithal
edilen lifli pamuk kadar bir üretim yapmaktadır.

Hazırlanan bu raporla geri dönüşüm sektörünün ekonomik ve çevresel anlamda
kazandırdıkları belirlenmeye çalışılmış ve verilerin ışığında sektördeki sorun ve bunlara ait
çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Bu bağlamda, sektörün istekleri kısaca söyle özetlenmektedir:
• Geri dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla sektörde eski yeni ayrımı yapılmaksızın tüm
yatırımlara destek verilmesi önem arz etmektedir. En az 7 yıl süreyle geri dönüşüm
sektörüne teşvik verilmesi istenmektedir. Bu kalemler; kurum ve gelir
vergilerinde indirim, SGK işveren payı desteklerinin belirli bölgelerde sektöre
özel olarak çıkarılması sektöre çok büyük bir ivme kazandıracaktır. Desteklerin
verilmesinde firmaların geri dönüşüm belgesine sahip olması istenmelidir.
• Diğer geri kazanım sektörlerine verilen teşvik ve desteklerin tekstil geri kazanım
sektörüne verilmemesi sektörün en önemli diğer sorunudur. Hurda metalde KDV sıfır
iken, tekstil teleflerinde bu oran % 8’dir. Tekstil teleflerinde de % 0 olması
istenmektedir.
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• Sektörde tekstil telefi ara toplayıcılara yeni düzenlemeler getirilmesi ve rekabet
koşullarının oluşturulması gerekmektedir.
• Telef KDV oranları düşürüldüğünde, iplik üreticilerinin zarar görmemesi için, iplik
üreticilerinin KDV oranları da sıfır’a (%0) indirilmelidir.
• Geri dönüşüm firmalarından çıkan günlük 150 ton civarı üretim atığı katı atık olarak
değerlendirilmektedir. İllere göre bu atıkların bertaraf edilmesi değişmektedir.
Özellikle bertaraf tesisi olmayan illerde bu atıklar aracılar tarafından toplanılmaktadır
yada yakın bölgedeki tesislere yönlendirilmektedir. Tonu 150-TL’den bertaraf edilen
atıklar sektöre yıllık 7.200.000.-TL ek yük getirmektedir. Çevreye duyarlı olan sektör
atık maliyetlerini kabul etmekle birlikte, rekabette dezavantajlı hale getiren bu durumu
kaldırmak için bertaraf ve nakliye bedellerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.
• Tekstil geri kazanım sektöründe yeni yatırım yapılabilmesi için OSB’lerde bedelsiz
arsa tahsisi yapılması veya üst kullanım hakkının verilmesi değerlendirilmelidir.
• İplik ithalatına uygulanan anti-damping uygulaması devam etmelidir.
• Tekstil ve hazır giyim işletmelerinde oluşan tekstil teleflerinin mutlaka ayrı olarak
depolanması sağlanmalıdır. Belediyeler, bu telefleri ayrı toplamalıdır. Böylece
ürünlerin temiz kalması ve ekonomik değerini kaybetmemesi sağlanabilecektir.
• Mutlaka tüm Türkiye’yi içeren bir “telef” tedarik zinciri kurulmalıdır.
Görüldüğü gibi geri kazanım sektörü, “sürdürülebilir üretim ve kalkınma”nın önemli bir
ayağıdır ve mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.
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GİRİŞ

Tekstil sektörü,

Türkiye’de GSYH’nin yaklaşık % 10’unu oluşturmaktadır ve dünyada

olduğu gibi Türkiye’de de en önemli sektörlerden biridir. 1980’lerle birlikte ortaya çıkan
çevresel hareket, günümüzde siyasi partiler, toplumsal kuruluşlar ve yönetim organları
üzerinde önemli etkileri olan bir unsur haline gelmiştir. Tekstil sektörü de bu gelişimden
etkilenmiş ve özellikle terbiye işlemleri sırasında ortaya çıkan atık sular bu kapsamda ciddi
sorunlara yol açmaya başlamıştır. Çevreci hareketlerin de etkisiyle şekillenen yeni çevre
yasaları, tekstil sektörünü yeni önlemler almaya zorlamış ve “geri kazanım” da bu çerçevede
önem kazanmıştır. Ayrıca geri kazanımın ekonomik karlılığının keşfedilmesi de bu alana
olan ilgiyi artırmıştır. Son dönemde tüketicilerin “çevreci” markalara ilgisi de firmaları bu
alana yönlendiren etkenlerdendir. Özellikle polyesterin son yıllardaki agresif büyümesi ve
dünya lif üretiminin yaklaşık % 36’sını oluşturması, sentetik esaslı bu ürünle ilgili geri
kazanım çalışmalarının özel bir önem kazanmasına yol açmıştır.

Tekstil atıklarının geri kazanımı yöntemleri genel olarak aşağıdaki başlıklar altında
toplanabilir.
A)

Mekaniksel yöntemler

B)

Termo-mekaniksel yöntemler

C)

Kimyasal yöntemler

D)

Enerji elde etme

E)

Diğer yöntemler
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a) Tekstil üretim atıkları (telef)

b) Atıkların açılması
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c) Ara ürün örnekleri

d) Son ürün örnekleri
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Mekaniksel yöntemle atıklar, iplik, kumaş ve dokusuz yüzeylerin üretiminde kullanılabilecek
lifli forma getirilirken, termo-mekaniksel yöntemde, yeniden eritilerek granül haline
getirilmekte ve elde edilen granüller plastiklerin ve liflerin üretiminde kullanılmaktadır.
Kimyasal yöntemde ise, özellikle sentetik esaslı atıklar, genellikle kimyasal depolimerizasyon
yöntemleri ile hammaddeye veya ara ürüne kadar geri döndürülmekte ve elde edilen ürünler,
tekstil bitim maddeleri, lifler, doymamış reçineler gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Tekstil atıklarının yüksek kalori değerleri, bu atıkların yakıt olarak kullanılmasını da gündeme
getirmektedir, ancak petrolün giderek tükendiği günümüzde sentetik esaslı atıkların yakılarak
tamamen yok edilmesi, ancak son seçenek olarak düşünülmelidir.

a) PET şişeler ve polyester (PET) iplik üretim atıkları

b) Atıklardan elde edilen granüller ve granüllerin eritilmesiyle üretilen polyester iplikler
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Her ne kadar çevre açısından en fazla sorun yaratan hammadde grubu sentetikler olarak
görülse de, doğal lifler de çevre açısından çeşitli sorunlar oluşturmaktadır. Polyesterle birlikte
en fazla üretilen ve tüketilen diğer lif olan pamuğun üretiminde kullanılan pestisitlerin yol
açtığı çevresel zararlar (diğer yararlı organizmaların da ölmesi, balık ölümlerine yol açması,
yer altı sularına sızması, vb), genetiği değiştirilmiş pamuk üretimi ve kimyasal esaslı gübre
kullanımının yol açtığı çevresel etkiler gibi nedenlerle çevrecilerin yoğun tepkisini
almaktadır. Doğada sentetiklere kıyasla çok daha kısa sürede bozunsa da, üretim sürecinin yol
açtığı çevresel zararlar, artık pamuk lifinin “yeşil” imajını zedelemektedir. Sentetik lifler ise,
petrol esaslı ürünlerden elde edilmesinin yol açtığı çevresel ve ekonomik sorunlara ilave
olarak, doğada uzun süre yok olmaması nedeni ile katı tekstil atıkları içerisinde en ciddi
sorunlara yol açan gruptur.
Tekstil ürünleri, hayatımızın en temel ihtiyaçlarından başlayarak, pek çok alanında ihtiyaç
duyulan malzemelerdir ve üretimleri de artarak devam etmektedir. Üretim süreçlerindeki
çevresel etkileri azaltmak, doğaya atıldığında oluşacak sorunları engellemek, tükenen
petrolden daha uzun süre yararlanabilmek gibi nedenlerle, geri kazanım, hem doğal hem de
rejenere ve sentetik esaslı tekstil atıkları için en iyi çözüm yolu olarak görülmektedir.
Tekstil üretimi sırasında ortaya çıkan teleflerin geri kazanımı Türkiye’de önemli bir işlevi
yerine getirmesine rağmen, diğer geri kazanım işlemlerine uygulanan teşviklerden
yararlanamamakta ve çevresel ve ekonomik etkileri yeterince bilinmemektedir.
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2. Türkiye’de Üretim (Industrial wastes) ve Kullanım Sonrası (Post-consumer wastes)
Oluşan Atık Miktarları
Tablo 1: Tekstil Üretim İşlemleri Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar
Üretim Şekli
Karde Pamuk (Ring iplik dahil)
Penye Pamuk (Ring iplik dahil)
Open-end iplik (pamuk)
Strayhgarn iplik
Kamgarn iplik
Polipropilen iplik
Akrilik iplik
Polyester iplik
Poliamid iplik
Şönil, fantezi iplik, el-örme
ipliği, nakış ipliği,

Üretim miktarı
(2009) ton/yıl
288,940
79,836
303,607
68,283
302,005
310,000 (SUSEB)*
308,000 (SUSEB)*
360,000 (SUSEB)*
77,600 (SUSEB)*

12-20.6
23-50.6
10-19.2
21-33
max 40
14
10-13
3
3

Ortalama atık
miktarı (ton/yıl)
46,230
29,939
43,944
18,436
120,802
43,400
35,420
10,800
2,328

293,806

8-13

30,849.5

İplik atığı:1-2/
Kırpıntı:1-6
İplik atığı:1-2/
Kırpıntı:1-6
İplik atığı:1-2/
Kırpıntı:1-6
2-4
3-23
∼5
0,5-2
2-15
2-20

İplik atığı: 393
Trimmings: 917
İplik atığı: 9
Kırpıntı: 21
İplik atığı: 1,819
Kırpıntı: 4,245
29,081
9,100
2,781
2,351.5
10,537
15,082
458,485

Pamuklu dokuma

26,214

Yünlü dokuma

600

Sentetik iplik dokuma

121,314

Örme
Örme-konfeksiyon
Dokusuz Yüzey
Kumaş boyama
Konfeksiyon (giysi hariç)
Konfeksiyon (giysi)
Toplam

581,632
70,000
55,625
188,184
301,083
137,113
3,873,842

Atık Oranı (%)

Toplam endüstriyel atık miktarı, 2009 yılı itibarı ile 458,485 ton/yıl’dır. 2009 yılının Türk
tekstil sektörünün global krizden etkilendiği döneme rastladığı ve 2009 dan bu yana üretim
endekslerinde %29,1 artış olduğu düşünüldüğü göz önüne alınırsa, güncel yıllık endüstriyel
atık miktarının 590.000 tonun üzerinde olacağı öngörülebilir.
Tekstil atıklarının ikinci önemli kaynağı ise, kullanım sonrası ortaya çıkan atıklardır.
Türkiye’de kişi başı çöp üretimi TÜİK verilerine göre 1.77 kg/gün’dür (2012), tekstil
ürünlerinin bu miktar içerisindeki oranı, yapılan bir çalışmaya göre, % 1,14’dür. Türkiye’de
evsel atıkların içerisinde yer alan tekstil atık miktarı:
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Evsel atık içerisindeki tekstil atık miktarı

= (0,0114 x 1,77 kg x 365 x 76.667.864) / 1000
= 564.657. ton/yıl

Bu rakamın içerisine, kullanılabilecek durumda olup, yardım kuruluşlarına vb. verilen
miktarlar dahil değildir.
•

Türkiye’de ekonomik refah seviyesinin yükselmesi ile giyim alışkanlıkları da
değişmekte, giysiler çok daha kısa sürelerde değiştirilmektedir. Türkiye ile ilgili kesin
bir rakam bulunmamaktadır, ancak bir yaklaşım olması açısından İngiltere örneği
verilebilir. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, son on yılda İngiltere’de
•

Yeni giysi satışları % 60 oranında artmıştır.

•

Nüfusun % 45’i giysilerini her yıl,

•

% 42’si 6 ayda bir gözden geçirmektedir.

Rakamlar giysi sirkülasyonun çok hızlı olduğunu ve giysilerin kullanım ömrünün gittikçe
düştüğünü göstermektedir. Giysi kullanım ömürlerinin düşmesi, gelir seviyesinin yükselmesi,
moda değişimleri, özellikle Çin’den gelen ucuz ve kalitesiz tekstil ürünlerinin piyasada
artması gibi sebeplere bağlanmaktadır.
Görüldüğü gibi Türkiye’de, 565 bin ton/yıl civarında evsel tekstil atığı ortaya çıkmaktadır. Bu
atıklar değerlendirilmemekte ve çöplüklere atılmaktadır. Türkiye’de kurulabilecek bir toplama
ağı, kullanılmış tekstil atıklarının da geri kazanım zincirine katılmasını sağlayabilecektir.
Evsel atık ve endüstriyel atıklar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’de her yıl yaklaşık
olarak 1.155.000 ton civarında tekstil atığının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu atıklar, geri
kazanılabilir niteliktedir.
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Belediye Çöplüklerinde Bulunan Tekstil Atık Miktarları
Türkiye’de tekstil atıkları hafif oldukları için çöplüklerde de hacimsel olarak büyük yer
tutmaktadır. Türkiye’de tekstil üretiminin belli başlı merkezlerinde, belediye atıklarının
içerisindeki tekstil atık miktarları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Bazı belediye çöplüklerinde tekstil atıklarının toplam atık içerisindeki oranı
Belediye
Uşak Belediyesi
Adana Büyükşehir
Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi
İstanbul Büyükşehir
Belediyesi
Bursa Büyükşehir
Belediyesi
Kayseri Büyükşehir
Belediyesi
Toplam

Toplam atık miktarı
(ton)
109.331

Tekstil atıklarının
oranı (%)
2

Tekstil atık
miktarı (ton)
2.186

771.361

2

15.427

279.919

3

10.545

5.215.122

3,4

173.740

624.772

4,7

29.364

423.959

3,1

13.142

7.424.464

244.404

Görüldüğü gibi, yalnızca 6 ilde belediye çöplüklerinde bulunan toplam tekstil atığı miktarı
244 bin ton’un üzerindedir, endüstriyel atıklar ve evsel atıkların belediye çöplüklerinde
genellikle birlikte depolandığı da göz önüne alınmalıdır. Oranın bu kadar yüksek olmasının en
önemli nedeni, firmaların geri kazanılabilecek durumdaki temiz üretim atıklarını da
çöplüklere atması ve kullanılmış tekstil atıkları için bir toplama zinciri bulunmamasıdır.
Düzenli bir toplama ağı oluşturulması ile bu durum önlenebilir.

3. Tekstil Atıklarının Çevresel Etkileri

Tekstil üretimi sırasında ve kullanım sonrası ortaya çıkan tekstil atıkları, diğer endüstrilere
göre daha temiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak aşağıda kısaca özetlendiği gibi, tekstil
atıkları sanıldığı kadar masum değildir:

-Polyester, naylon ve polipropilen gibi, sentetik esaslı ürünler doğada uzun yıllar
bozunmamaktadır. Ayrıca bu ürünler hafif oldukları için, çöplük alanlarında yüksek hacimler
işgal etmektedir.

Sentetik esaslı ürünler, giderek tükenen petrol türevi ürünlerden elde edilmektedir.
Kullanılabilecek durumdaki bu ürünlerin çöplüklere dökülmesi, aynı miktarda hammaddenin
üretilmesi için gerekli “yenilenemeyen” petrolün, kimyasalların, suyun ve enerjinin de çöpe
atılması anlamına gelmektedir.

Türkiye’de kullanılan pestisitlerin % 29’u pamuk üretiminde kullanılmaktadır. Bu durum
Çukurova gibi, pamuk üretiminin yoğun olduğu bölgelerde yaban hayatında önemli kayıplara
yol açmaktadır. Bu atıkların geri kazanımı, aynı miktarda pamuk üretimi için kullanılacak
olan pestisit miktarını da engelleyecektir.
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-Pamuk, doğada çözünebilen bir hammaddedir. Ancak, pamuk lifi üretimi yüksek oranda
pestisit, suni gübre ve su kullanımını gerektiren, yer altı sularının kirlenmesine ve akarsu su
seviyelerinin düşmesine neden olan bir üretimdir. T.C.Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı
Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu 2013 Yılı Pamuk Raporu’nda
Türkiye’nin 2014 yılı lifli pamuk üretimi 846.000 ton (sekiz yüz kırk altı bin ton), tüketimi ise
1.486.000 ton (Bir milyon dört yüz seksen altı bin ton) olarak görülmektedir. Ülke olarak
tüketimimizin %56,93’ünü karşılamaktayız. 2015 provizyonu ise %51,93’dür.
Türkiye’deki Şifanoz ve karnet tesislerinin üretimi ise 320 gün üzerinden 491.520 ton (dört
yüz doksan bir bin beş yüz yirmi ton)’dur. Geri dönüşüm sektörü 2013 yılında yıllık lifli
pamuk üretimin %54,51’i kadar üretim yaparken 2014 senesinde bu rakam %58,1 oranına
çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin pamuk ihtiyacının %33’ünü geri dönüşüm
sektörü sağlamaktadır.
Aynı bakış açısıyla sektör üretimi sayesinde 2014 senesinde Türkiye’yi 413.100.000.-$’lık
ithalat yükünden kurtarmıştır.
Bir kg pamuk lifi üretebilmek için yaklaşık olarak 2,4 kg kütlü pamuğun hasat edilmesi
gerekmektedir. Türkiye’de değerlendirilemeyen pamuklu tekstil malzemelerinin 160.000 ton
olduğu yaklaşımıyla (sadece endüstriyel atıklar düşünülmüş olup evsel atıklardan
değerlendirilemeyenler hesaba katılmamıştır), bu değeri elde etmek için hasat edilmesi
gereken kütlü pamuk miktarı en az 384.000 tondur (üretim kayıpları ihmal edilmiştir.) TUİK
verilerine göre Türkiye’de ki 2013 yılı gerçekleşen kütlü pamuk üretiminin 2.250.000.ton
olduğu göz önüne alınırsa değerlendirilmeyen pamuklu tekstil malzemelerden elde edilecek
geri dönüştürülen pamuk miktarı ülke üreminin %17’sini karşılayacaktır. Başka bir yönden
bakıldığında Türkiye’de 2013 senesi içinde pamuk için 4.508.000 hektar sulanabilir alan ekim
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yapılmıştır. Pamuklu tekstil malzemelerinin geri dönüşümü sayesinde bu ekili alanın % 17’si
yani 766.390 hektar alanı başka bir tarımsal ürün için kullanılabilecektir.

2013 yılında pamuk ile ilgili olarak; kütlü pamuk Sertifikalı Tohum kullanımı halinde 50
kuruş/Kg. verilmiştir. Bunun yanı sıra dekar başına 7-TL mazot, 7 TL kimyevi gübre, 2,5 TL
Toprak analizi desteği pamuk üreticilerine yapılmıştır. 2013 yılında ki pamuk desteği miktarı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce 1.200.000.000TL yaklaştığı açıklanmıştır. Pamuklu tekstil malzemelerden elde edilecek geri dönüştürülen
pamuk miktarı ülke üreminin %17’sini karşılayacağı düşünüldüğünde pamuğa verilen
204.000.000-TL destekten tasarruf edilmiş olunacaktır.

Türkiye’de pamuk üretiminde kullanılan gübreler genellikle azot esaslıdır. 1997-2001 yılları
arasında pamuk üretimi nedeni ile yılda ortalama 9 bin ton azot su kaynaklarına sızmaktadır.
Bilindiği gibi azot, ötröfikasyona yol açmakta, üretimi sırasında ortaya çıkan sera gazları
nedeni ile küresel ısınmayı hızlandırmakta ve içme suyu kaynaklarını kirletmektedir. Geri
kazanım, bu etkileri de düşürecektir.

- Bir ton pamuklu giysi üretimi için harcanan enerji yaklaşık olarak 66.643 kWh; bir ton
polyester giysi üretimi için harcanan enerji yaklaşık olarak 91.508 kWh’dır. Paketleme,
taşıma ve satış için % 30-40 oranında da bir ilave enerji gelecektir. Eğer Türkiye’de çöpe
giden yalnızca polyester ve pamuk ürünler geri kazanılmış olsa, yılda kaba bir yaklaşımla
13,1 milyar kWh enerji pamuktan, 14 milyar kWh enerji polyesterden kazanılabilecektir.

Ş. Altun Tekstil Geri Kazanım Sektörü Raporu, Uşak TSO, 2014

15

- Bir ton polyester giysinin yeniden kullanımı, bu giysinin orijinal hammaddeden üretiminin
yalnızca % 1,8’i; bir ton pamuklu giysinin yeniden kullanımı ise bu giysinin orijinal
hammaddeden üretiminin yalnızca % 2,6’sı kadar enerji tüketmektedir.

- Pamuk üretimi sırasında özellikle çırçırlamada ortaya çıkan tozların yol açtığı akciğer
hastalıkları, pamuğun taşınması sırasında ortaya çıkan emisyonlar, pamuk hasadı sırasında
ortaya çıkan bitkisel atıklar, polyesterin üretiminde kullanılan petrol türevi hammaddelerin
çevresel etkileri, doğada bozunmayan polyesterin yol açtığı çevresel sorunlar da geri kazanım
ile azaltılabilecektir.

-Viskon üretimi yüksek oranda asit ve diğer kimyasalların kullanımını gerektiren bir proses
olduğu için, terk edilmeye çalışılmaktadır. Viskon esaslı ürünlerin çöplüklere atılması dünya
doğal hayatı için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu ürünlerin geri kazanımı, aynı miktar için
kullanılan kimyasal maddelerin kullanımını engelleyecektir.

-Keten üretimi, bitkinin fermantasyonuna dayalı bir üretimdir ve su kaynaklarını
kirletmektedir. Geri kazanım bu etkileri azaltabilmektedir.

-Yün üretimi de metan oluşumu nedeni ile, küresel ısınmaya yol açan önemli etkenlerdendir.
Yeni Zelanda gibi, yün endüstrisinin yoğun olduğu yerlerde, sera gazı emisyonunun en
önemli bölümünü tarımsal faaliyetler oluşturmaktadır.

- Bir kısmı anlatılan bu etkilere ilave olarak, tekstil üretim süreçlerindeki atık sular, yüksek su
tüketimi, baca gazı emisyonları ve yüksek enerji tüketimi de unutulmamalıdır.
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4. Tekstil Atıklarının ve Geri Kazanım Faaliyetlerinin Ekonomik Değeri
Tekstil atıklarının geri kazanımı, Türkiye’de uzun yıllardır gerçekleştirilen, ekonomi ve
çevreye önemli katkıları olan, ancak yeterince bilinmeyen ve önemsenmeyen bir sektördür.
Ayrıca önemli bir istihdama da sahiptir.
Türkiye’de en fazla kullanılan yöntem olan mekaniksel geri kazanım yönteminin oluşturduğu
ticari hacme bir göz atılırsa:
Tekstil atıklarının geri kazanımında, önemli bir aşama olan, teleflerin açılıp lifli hale
getirildiği şifanoz tesislerinin yıllık kapasitesi 360 gün üzerinden hesaplandığında 432.000 ton
civarındadır (elde edilen rejenere elyaf miktarı ise 410.400 ton civarındadır).
Atıkların ortalama kg fiyatı 0,7 TL olarak alındığında, telef alımlarından doğan ticaret hacmi:
0,7 TL x 432.000 ton x 1000= 302.400.000 TL
Rejenere elyafın kg satışı ürün grubuna göre değişmektedir. Üretilen elyafın yaklaşık %60’ı
kırkharman, sentetik ve likra grubu teleften üretilen elyaf olup bunların kg fiyatı 0,8 TL
civarındadır. Bunun yanında sektörde pamuğa-pamuk tabiri ile satılan yüzde yüz pamuk ve
polyester pamuk teleflerinden oluşan ürün grubunun kg fiyatı 1.75 TL civarındadır.
Dolayısıyla şifanoz tesislerinden satılan elyafın ekonomik değeri:
( 410.400 x %60 x 0,8 x 1000 ) = 196.992.000 TL (sentetik grubu)
(410.400 x %40 x 1,75 x 1000)= 287.280.000 (pamuk grubu)
Toplam 184.320.000 + 268.800.000 = 484.192.000 TL’dir.
Yalnızca şifanoz tesislerinin bir yılda oluşturduğu ticari hacim ise:
302.400.000 TL + 484.192.000 TL = 786.592.000 TL/yıl’dır.
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Bir diğer geri dönüşüm yöntemi ile oluşan Karnet sektörünün Türkiye’deki yıllık kapasitesi
360 gün üzerinden hesaplandığında 120.960 ton civarındadır (elde edilen rejenere elyaf
miktarı ise 108.864 ton civarındadır). Kullanılan atıkların ortalama kg fiyatı 1 TL olarak
alındığında, telef alımlarından doğan ticaret hacmi:
1 TL x 120.960 ton x 1000= 120.960.000 TL
Karnette dönüştürülen rejenere elyafın kg satışı 1,5 TL civarındadır. Dolayısıyla satılan
elyafın ekonomik değeri:
(108.864 x 1,5 x 1000) = 163.296.000 TL’dir.
Yalnızca karnet tesislerinin bir yılda oluşturduğu ticari hacim ise:
120.960.000 TL + 163.296.000 TL = 284.256.000 TL/yıl’dır.
Sonuç itibarı ile yalnızca şifanoz tesislerinden elde edilen elyaf ve open-end tesislerinde ipliğe
dönüştürülmesi ile oluşan yıllık ekonomik değer:
(786.592.000 + 284.256.000)=1.070.848.000 TL/yıl’dır.
Ayrıca, çöpleri toplama ve taşıma maliyeti ton başına yaklaşık olarak 30 TL, düzenli
depolama maliyeti ise 15 TL civarındadır. Türkiye’de yılda üretilen yaklaşık bir milyon ton
tekstil atığı çöplüklere gitmeden, doğrudan geri kazanım sistemine dahil edilse yılda,
1.000.000 x 45 TL = 45.000.000 TL bertaraf masrafı ortadan kalkacaktır.
T.C.Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün yayınlamış olduğu
2013 Yılı Pamuk Raporu’nda da belirtildiği gibi Türkiye önemli bir pamuk üreticisi iken, aynı
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zamanda önemli bir pamuk ithalatçısıdır. Geri kazanılan pamuk, tekrar üretime sokulduğunda,
pamuk ithalatında da önemli düşüşler yaşanabilecektir.
Görüldüğü gibi, tekstil atık geri kazanım sektörü, ihmal edilemeyecek kadar büyük bir
ekonomik güce sahiptir.

5. Dünya’da Tekstil Atıklarının Geri Kazanımı

Her ne kadar tekstil üretimi, Avrupa ve Amerika’dan uzaklaşıyor olsa da, tekstil atıklarının
geri kazanımı Avrupa ve Amerika’daki önemini sürdürmektedir. Bu ülkelerde endüstriyel
atıkların miktarı azdır, bu nedenle özellikle kullanılmış tekstil atıklarının geri kazanımı
üzerinde odaklanılmıştır. Avrupa’da kullanılmış giysilerin kişi başı yıllık toplama oranı 7
kg’dır. ABD’de 2009 yılında 1,3 milyon ton kullanılmış giysi geri kazanılmıştır. Avrupa ve
Amerika’da kullanılmış giysileri toplayan zincirler bulunmaktadır, bu zincirler genellikle
yardım kuruluşlarına aittir. Ancak, devlet/belediye + özel sektörün birlikte yer aldığı toplama
ve geri kazanım zincirleri de bulunmaktadır. Örneğin, The New York Times’da
25.Mayıs.2011’de çıkan bir habere göre, New York’da en büyük kullanılmış giysi toplama
kampanyası başlatılmıştır. Devlet ve HIV virüs taşıyan evsizlere yardım eden bir yardım
kuruluşu projeyi birlikte yürütmektedir. Projenin adı RefashionNYC’dir ve 10 yıllık bir
süreçte kullanılmış tekstil, ayakkabı ve çantalar toplanacaktır.

Toplanan giysiler ayrıştırılmakta, kullanılabilecek olanlar ikinci el giysi dükkanlarına, yardım
kuruluşlarına veya üçüncü dünya ülkelerine satılmakta ve geri kalanlar ise, geri kazanım
işletmelerinde yeniden tekstil ürünlerine dönüştürülmektedir.
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ABD’de 500 civarında tekstil geri kazanım işletmesi bulunmaktadır. Almanya’da atık geri
kazanım sektöründe 300 civarında firma bulunmakta ve yaklaşık 10 000 kişi bu sektörde
istihdam edilmektedir.

Bu ülkelerde üretim atığı azaldığı için, geri kazanım faaliyetleri

kullanılmış tekstil atıklarının toplanması ve geri kazanımı üzerine yoğunlaşmıştır. Bu ülkeler
artık, geri kazanım faaliyetlerini de diğer ülkelere kaydırmaya başlamışlardır. Yüksek işçilik
maliyetleri zorlasa da Avrupa ülkeleri tekstil atıklarını doğrudan yeniden kullanımla
temizleme bezleri, mekaniksel geri kazanımla (iplik üreterek veya lifli hale getirerek)
döşemelik kumaş, halı, paspas üretiminde, yüksek kalitede kağıt para üretiminde, daha düşük
kalitede olanları çatı vb yerlerde yalıtım malzemesi olarak, kullanmaktadır.

Atıkların bertaraf yöntemlerinin pahalı olması da AB ülkelerini geri kazanıma
yöneltmektedir, Avrupa'da yaygın olarak kullanılan bertaraf yöntemlerinden yakmanın
günümüzdeki maliyeti 170 €/t civarındadır.
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6. Türkiye’de Atık Geri Kazanım Sektörünün Durumu

TÜBİTAK desteği ile gerçekleştirilen “Türkiye’deki Tekstil ve Hazır Giyim Atıklarının ve
Geri Kazanım İmkanlarının Genel Profilinin Çıkarılması” başlıklı proje kapsamında (Proje
Yürütücüsü: Doç. Dr. Şule Altun) gerçekleştirilen anket çalışması ile üretici firmalara,
endüstriyel atıklarını nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 3: Tekstil üreticilerinin tekstil üretim atıklarını bertaraf yöntemleri
Atık bertaraf yöntemi

%

Satıyorum

62

İşletme içinde geri kazanıyorum

17

Çöplüklere gönderiyorum

16

Bilinmeyen yöntemler

5

Toplam

100

Firmaların % 62’si teleflerini geri kazanım firmalarına sattıklarını belirtmişlerdir. Ancak
firmalar çevre ile ilgili konularda yaptırımlardan çekinerek, gerçekçi cevaplar vermemektedir.
Çöplüklere atılan endüstriyel atıkların yüksek oranlarda olması, firmaların önemli bir
kısmının temiz üretim atıklarını çöplüklere döktüğünü göstermektedir. Bu konuda TÜİK
tarafından yapılan bir çalışmaya göre, çöplüklerin haricinde telefler, akarsulara ve açık
araziye dökülmekte, firma bahçesinde depolanmakta veya yakılmaktadır.
Türkiye’de tekstil teleflerinin geri kazanımında merkez Uşak’tır. Yukarıda belirtilen
TÜBİTAK projesi kapsamında yapılan anket çalışması sonuçlarına göre:
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Geri kazanımda kullanılan hammaddelerin % olarak dağılımı şekil 3’de verilmiştir. Firmalar
genellikle, iplik, elyaf ve kumaş kırpıntılarını birlikte kullanmaktadır.
Kullanılan telef hammaddeleri

diğer
7%
Kumaş/kırpıntı
23%

İplik/elyaf
37%

Kumaş/iplik-elyaf
33%

Şekil 3: Telef üretiminde kullanılan hammadde yüzdeleri
Türkiye’de işlenen teleflerin hangi şekillerde geri kazanıldığı şekil 4’de gösterilmiştir.

Şekil 4: Firmaların telefleri değerlendirme yöntemleri dağılımı

Telef firmalarının yaklaşık % 90’ı mekaniksel yöntem kullanarak atık malzemeyi önce açarak
lifli hale getirmekte, daha sonra iplik ve dokusuz yüzey üretiminde kullanmaktadır. Granül

Ş. Altun Tekstil Geri Kazanım Sektörü Raporu, Uşak TSO, 2014

22

yapan % 7 oranında firma, PET şişe atıklarını kullanarak iplik yapan firmalardır. Firmalar
içerisinde kimyasal yöntem kullanan firma bulunamamıştır.
Telefler tekstil sektörünün yoğun olduğu illerden ve ulaşımın kolay olduğu bölgelerden
alınmakla birlikte, yurt dışından da telef ithal edilmektedir (Şekil 5).
Telef Alınan İller
30
25
20
15
10
5
0

İstanbul

Antep

Bursa

Uşak

İzmir

Denizli

Diğer

Adana

Şekil 5: Teleflerin alındığı başlıca iller
Teleflerin en önemli kullanım alanı iplik yapımıdır. Özellikle Open-end iplikçiliğinde iplik
haline getirilen telefler, dokuma sektörünün çeşitli alanlarında kullanılmaktadır. Dokusuz
yüzey haline getirilen atıklar ise, özellikle mobilya, yatak üretimi gibi alanlarda ve yalıtım
sektöründe kullanılmaktadır.
Teleflerin geri kazanılmasıyla elde edilen ürünlerin başlıca kullanım alanları şekil 6’da
verilmiştir.

Şekil 6: Teleflerden elde edilen ürünlerin kullanım alanlarının dağılımı
Tüm kullanım alanları birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’de tekstil atıklarının başlıca
kullanım alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
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a) Tekstil atıklarından plastik malzeme üretimi: Özellikle poliamid 6 atıkları bu amaçla
kullanılmaktadır. Ancak PA 6 üretiminin Türkiye’de durması nedeniyle, yurt dışından atık
ithal edilmektedir. İthal PA 6 kumaşlarının işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar da
kullanılmaktadır.
b) Polyester esaslı atıkların PET şişelerle beraber, yeniden eritilerek iplik üretiminde
kullanılması. Türkiye’de bu amaçla kurulu 10 civarında işletme bulunmaktadır.
c) Tekstil atıklarının açılarak elyaf haline getirilmesi (Bu elyaf tülbenti, iplik üretimi ve
dokusuz yüzey üretiminin hammaddesidir. Bazı işletmeler atıkları kendileri açmakta ve iplik
veya dokusuz yüzey haline getirmekte, bazı işletmeler ise, bu tülbentleri bir başka işletmeden
satın alarak, iplik üretiminde kullanmaktadır).
d) Atıkların açılarak iplik üretiminde kullanılması (En yaygın kullanım alanı open-end
iplikçiliktir. Daha düşük oranda strayhgarn iplikçilikte de kullanılmaktadır)
e) Atıkların açılarak dokusuz yüzeylerin üretiminde kullanılması (Özellikle keçe üretiminde
kullanılmaktadır.)
Elde edilen dokusuz yüzey kumaş ve ipliklerin başlıca kullanım alanları aşağıda verilmiştir:
•

Keçe olarak yatak sanayisinde

•

Keçe olarak otomotiv tekstillerinde

•

Keçe olarak inşaat sektöründe

•

Kulak pamuğu, temizlik bezleri üretiminde

•

Open-end iplik üretiminde (Elde edilen iplikler, döşemelik kumaş üretiminde, örme
kumaş ve çorap sektöründe, masa örtüsü, kilim, battaniye vb. üretiminde
kullanılmaktadır. )

•

Dref-2 iplik üretiminde (bir işletme)

Kimyasal geri kazanım yapan bir işletmeye anket sırasında ve TOBB kapasite raporlarında
rastlanmamıştır.
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8. Sektörün Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sonuçlar değerlendirilirken, proje çalışmasının yapıldığı dönemin, tekstil ve hazır giyim
sektörünün en ciddi kriz dönemine rastladığı göz önüne alınmalıdır. Bu süreçte üretimini
durduran veya düşüren pek çok işletme de anket sürecinden sonra yeniden çalışmaya
başlamıştır. Ayrıca kapasite raporu doldurmayan işletmeler de bulunmaktadır. Tekstilde kayıt
dışı çalışma her dönemde en önemli sorunlardan olmuştur. Mevcut üretimin resmi rakamların
çok üzerinde olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla, tekstil teleflerinin çevre ve ekonomik boyutu
elde edilen sonuçtan daha büyük miktardadır ve acilen ilgilenilmesi gereken önemli bir
konudur. Bu bağlamda, sektörün mevcut sorunları aşağıda kısaca özetlenmektedir:
-Öncelikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013-2017 stratejik planı’nda Hedef 3.11
maddesine göre hazırlanan Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamına
tekstil atıkları geri dönüşüm sektörünün de bulunmalıdır. Bu planda yer alan sektördeki
bilinçlendirme çalışmalarıyla stratejik bir üründe dışa bağımlılık azalacaktır.
-Tüm dünyada geri dönüşüm sektörüne ciddi oranlarda destek verilmektedir. Sektörün rekabet
edilebilirliğini korumak ve sektöre yatırımı teşvik etmek amacıyla mevcut teşviklerin çok
fazla bir getirisi bulunmamaktadır. Hali hazırdaki teşvikler teknik tekstil, akıllı tekstil ve
çevre yatırımlarına destek vermektedir. Kaldı ki tüm bu destekler belirli bir yatırım miktarının
altına verilmemekte ve yatırımın sıfırdan başlanması istenmektedir. Geri dönüşümün teşvik
edilmesi amacıyla sektörde eski yeni ayrımı yapılmaksızın tüm yatırımlara destek verilmesi
önem arzetmektedir. En az 7 yıl süreyle geri dönüşüm sektörüne destek verilmesi
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istenmektedir. Kurum ve gelir vergilerinde indirim, SGK işveren payı desteklerinin
belirli bölgelerde sektöre özel olarak çıkarılması sektöre çok büyük bir ivme
kazandıracaktır. Desteklerin verilmesinde firmaların geri dönüşüm belgesine sahip olması
istenmelidir.
-Diğer geri kazanım sektörlerine verilen teşvik ve desteklerin tekstil geri kazanım sektörüne
verilmemesi sektörün en önemli diğer sorunudur. Hurda metalde KDV sıfır iken, tekstil
teleflerinde bu oran % 8’dir. Tekstilde de % 0 olması istenmektedir.
-Sektörde tekstil telefi ara toplayıcılara yeni düzenlemeler getirilmesi ve rekabet koşullarının
oluşturulması gerekmektedir. Özellikle telef toplayıcılardan ham madde alımında faturasız
satışların engellenerek sistem kayıt altına alınmalıdır. Telef KDV oranı düşünüldüğünde
faturasız telef satışlarının azalacağı düşünülmektedir.
- Telef KDV oranları düşürüldüğünde, iplik üreticilerinin zarar görmemesi için, iplik
üreticilerinin KDV oranları da % 0’a indirilmelidir.

-Tekstil geri kazanım sektöründe yeni yatırım yapılabilmesi için OSB’lerde bedelsiz arsa
tahsisi yapılması veya üst kullanım hakkının verilmesi değerlendirilmelidir.

-İplik ithalatına uygulanan anti-damping uygulaması devam etmelidir.

-Geri dönüşüm firmalarından çıkan günlük 150 ton civarı üretim atığı katı atık olarak
değerlendirilmektedir. Bertaraf tesislerinin olmadığı illerde bu atıklar aracılar tarafından
toplanılmaktadır yada yakın bölgedeki tesislere yönlendirilmektedir. Daha önceleri parayla
satılan atıklarına şu an yıllık 7.200.000-TL ödenmektedir. Geri dönüşüm sektörü, dünya
üzerindeki rakiplerle rekabet etmek için maliyetlerini düşürmeye çalışırken atık maliyetlerinin
yükselmesi sektörde dezavantaj yaratmaktadır. Çevreye duyarlı olan sektör atık maliyetlerini
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kabul etmekle birlikte rekabette dezavantajlı durumu kaldırmak için bertaraf ve nakliye
bedellerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.

-Sektöre verilecek olan teşvik ve desteklerin sektördeki tüm aktörlerin kullanacağı şekilde
düzenlenmesi, teşviklerin kapasiteden bağımsız olarak uygulanması sağlanmalıdır.

Ayrıca
-Telef işletmelerinin çalışma koşulları iyileştirilmeli, eğitimli kişilerin sektöre girmesi
sağlanmalıdır. Sektör profesyonelleşmelidir.
-Sektör, teleflerin yeni kullanım alanları ile tanıştırılmalı ve bu alanlara yönlendirilmelidir.
-Tekstil atıklarına yönelik projeler, (Santez, TÜBİTAK, KOSGEB vb.) özellikle
desteklenmelidir.
-Tekstil ve hazır giyim işletmelerinde oluşan tekstil teleflerinin mutlaka ayrı olarak
depolanması sağlanmalıdır. Belediyeler, bu telefleri ayrı toplamalıdır. Böylece ürünlerin
temiz kalması ve ekonomik değerini kaybetmemesi sağlanabilecektir.
-Mutlaka tüm Türkiye’yi içeren bir “telef” tedarik zinciri kurulmalıdır.
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9. SONUÇ

Dünya’da 1980’li yıllarda başlayan ve gittikçe yayılan çevreci hareketlerin etkileri, küresel
ısınmanın sonuçlarının somut olarak görülmeye başlanması, atık dağlarının baş edilemez
boyutlara ulaşması, biyo çeşitliliğin azalması gibi faktörler son dönemlerde çevreyle ilgili
konuları gündemin en önemli başlıkları içerisine sokmuştur. Proseslerin çevresel etkileri
yerine artık ürünün çevresel etkileri konuşulmaya başlanmış, üreticinin yalnızca üretim
sürecinden değil kullanımdan sonraki bertaraf sürecinde de sorumlu olduğu yaşam döngüsü
analizleri (LCA) tüketicinin ilgi alanına girmiştir. Artık firmalar sitelerinde, ürettikleri tekstil
malzemelerinin geri kazanılmış elyaftan yapıldığını gururla açıklamaktadır. Özellikle
Türkiye’nin en önemli pazarı olan AB ülkeleri ve ABD’de, çevre konularına duyarlı ve
çevreyle dost ürünleri satın alan kişilerin pazardaki oranı % 40’lara çıkmıştır. Dünya tekstil
ihracat pazarının yıllık hacminin 600 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde, çok önemli bir
pazardan bahsedildiği görülebilir. Türkiye konumu itibarı ile bu pazardan pay alabilecek
durumdadır ve tekstil geri kazanım sektörü de bu pazarı destekleyebilecek önemli bir
aktördür.

Bilindiği gibi % 5 geri kazanılmış elyaf kullanan bir ürün Recycle etiketi

alabilmektedir ve recycle etiketi alan ürün çevreci pazarda kendine yer bulabilmektedir. Bu
yeni pazarda geri kazanılmış elyaf artık yalnızca, daha düşük kalitedeki ürünlere değil, üst
segment ürünlere de girebilecektir. Bu durum geri kazanım sektörünün pazar payını da
artırabilecektir.
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Tekstil geri kazanım sektörü tüm Türkiye’de 15.000’in üzerinde istihdam sağlamakta, önemli
bir ticari hacim oluşturmaktadır. Ayrıca çevresel açıdan da sera gazı emisyonlarının
azaltılmasına katkı sağlamakta, su tüketimini azaltmakta, doğal kaynakların tüketimini
önlemekte, biyo çeşitliliğin azalmasına engel olmaktadır.
Raporda belirtilen teşvik ve desteklerin uygulamaya konulması ve çözüm önerilerinin hayata
geçirilmesi ile sektörün ihracat gücü ve rekabet edebilirliği yükselecek; istihdam artacak,
tekstilden kaynaklanan çevre sorunları azalacaktır.

Görüldüğü gibi geri kazanım sektörü, “sürdürülebilir üretim ve kalkınma”nın önemli bir
ayağıdır ve mutlaka desteklenmesi gerekmektedir.
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