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Sanayileşme ile birlikte kaynak kullanımına 
bağlı olarak artan atıklar çeşitli sorunları 
beraberinde getirmektedir. Sınırlı kaynaklar 
giderek azalmakta, hammaddelere erişim 
zorlaşmakta, rekabet artmakta ve iklim 
değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları dikkat 
çekici bir şekilde görülmektedir. 

Giderek artan çevre kirliliği ve iklim krizi 
nedeniyle ülkeler çeşitli çözümler aramaya 
başlamıştır. Üretim sisteminde oluşan her 
atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede 
hammadde maliyetinin minimize edildiği, 
kaynak verimliliğinin ise en üst düzeyde 
tutulduğu, sürdürülebilir bir üretim modeli 
olan döngüsel ekonomi bu çözümlerin 
başında gelmektedir. 

Birçok ülke döngüsel ekonomi ile ilgili 
aksiyonlar almakta ve politikalar 
geliştirmektedir. Türkiye de son birkaç yıldır 
bu konuyu gündemine almış durumdadır. 
Döngüsel ekonomi kavramının uygulamaya 
geçmesi  özellikle  konseptin işletmeler 
tarafından daha iyi anlaşılabilmesi ve  
yaygınlaşması ile olacaktır.

İşletmelerin ve kurumların döngüsel
ekonomiye geçiş sürecinde döngüsel
ekonominin tanımını, neden önemli olduğunu, 
işletmeler için nereden başlamak gerektiğini
ve geçişi kolaylaştıracak bazı tavsiyeleri 
bulabilecekleri bu rehber, döngüsel 
ekonominin yaygınlaştırılması için yol 
gösterici bir çalışma olacaktır.

Bu rehberde işletmeler,  döngüsel ekonomi iş 
modellerini daha iyi anlamalarına ve 
özümseyebilmelerine yardımcı olacak iyi 
uygulama örneklerini de bulabileceklerdir.

Hedefler için İş Dünyası Platformu ve Dcube 
Döngüsel Ekonomi Kooperatifi olarak bu 
rehberin işletmeler için döngüsel ekonomi 
konusunda temel bir kaynak olacağını ve 
döngüsel ekonomi kavramının 
yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını umut 
ediyoruz. Bu çalışmada yer alan bütün kurum 
ve uzmanlara katkıları için teşekkür ederiz.
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Hazırlayanlar

Katkıda Bulunanlar

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi
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1.
Giriş

1. Giriş

Doğa, atık kavramının olmadığı bir 
metabolizma ve besin sistemi olarak 
sonsuz bir döngü biçiminde çalışır ve 
doğada bir sistemin çıktısı başka bir 
sistemin girdisi haline gelirken atık 
oluşmaz.¹ Oysaki Sanayi Devrimi’nden bu 
yana hammaddeyi sınırsız gibi kullanan 
sıfırdan al-yap-at (take-make-dispose) 
doğrusal (linear) ekonomi modeli, 
doğanın dönüşüm sistemi ve kaynakların 
verimli kullanımını sağlamak için en 
uygun model değildir.

Mevcut ve sürdürülebilir olmayan üretim 
ve tüketim sistemi ile son birkaç on yıllık 
zaman zarfında dünyadaki tüketim oranı 
sekiz kat artmıştır. Tüketim oranındaki 
artışa bağlı olarak 2050 yılına kadar 
kaynak kullanımının da küresel boyutta 
üç kat artması beklenmektedir².
Doğrusal ekonomi modelinden 
kaynaklanan çeşitli sorunlar aşağıdaki 
gibi özetlenebilir³.

Endüstriyel büyüme kaynak kullanımına 
bağımlı bir ekonomik sistemi beraberinde 
getirmiştir. Kaynak kıtlığı
riskinde ciddi artış meydana geldiğinden 
doğal kaynakların sınırlı olduğunu dikkate 
almayan doğrusal ekonominin 
sürdürülmesi mümkün görünmemektedir.
Tedarik zincirleri daha karmaşık hale 
gelmiş, küreselleşmenin de etkisiyle 
pazarda rekabet ve fiyat dalgalanmaları 
artmış, üretim faaliyetleri 
karmaşıklaşmıştır.

Nitekim, mevcut ekonomi sisteminin 
doğrusallığı, kalkınmanın 
sürdürülebilirlikten uzaklaşmasını 
hızlandırmaktadır. Bu durum, Birleşmiş 
Milletler tarafından ilan edilmiş olan 17 
Sürdürülebilir Kalkınma Amacına 
ulaşılması önünde de bir engel teşkil 
etmektedir. 

Daha kapsayıcı, sektörler arası iş birliğini 
arttıran, kaynak verimliliğini sağlayan ve 
atık kavramını azaltan tüketim sonu ya da 
üretim kaynaklı çıktıların, aynı veya başka 
bir sektörün girdisi haline getirerek 
döngünün devamı esasını benimseyen 
yeni bir ekonomik modele ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Kaynakları döngü içerisinde tutarak 
kaynakların mümkün olduğunca uzun 
süre kullanımını, enerji tasarrufunu ve 
israfın azaltılmasını sağlayan döngüsel 
ekonomi modeli bir alternatif olarak 
başta iş dünyası olmak üzere özellikle 
Avrupa Birliği(AB) pazarında giderek 
rağbet görmektedir.

Bu rehberin hazırlanmasındaki amaç,
Hedefler için İş Dünyası ve DCube
önderliğinde, Türkiye’de döngüsel
ekonomiye geçişi hızlandırmak adına,
döngüsel ekonomi kavramının hem iş
dünyası hem de kamuoyu boyutunda
yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

1: Bockholt, M.T. et al. (2019) Learning from the Nature: Enabling the Transiti-
on Towards Circular Economy Through Biomimicry. In: IEEE, pp. 870-875.
2:Jaeger, B. and Upadhyay, A. (2020) Understanding barriers to circular 
economy: cases from the manufacturing industry. Journal of Enterprise 
Information Management.
3: Kok, L., Wurpel, G. And Ten Wolde, A.(2013) Unleashing The Power Of 
The Circular Economy. [Online] Netherland: Report by IMSA Amsterdam for 
Circle Economy. Available at: 
<https://www.yumpu.com/en/document/read/14610882/unleashing-the-po
wer-of-the-circular-economy>
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2. Döngüsel Ekonomi Nedir?

Mevcut ekonomik yaklaşımımız al-yap-at 
fikri temelinde  doğrusal ekonomi 
modeline dayanmaktadır. Döngüsel 
ekonomi modeli ise artan yaşam 
standartlarına sahip ve hızla büyüyen bir 
nüfusa hizmet etmek için kaynakların 

kullanımı sonucu tüketimin hızla 
artmasından dolayı önceliklendirilen; 
kullandığımız kaynakları optimize etmeye 
ve bunları mümkün olduğunca uzun süre 
döngülerde tutmaya çalışan bir yenileyici 
sistemdir.

Döngüsel ekonomide ürün ve
endüstriyel süreçlerin kaynak ve
materyalleri sürekli olarak akışta ve
kullanımda kalacak şekilde uygun olarak

tasarlanması ile atıklar en aza indirgenir;
çıkması kaçınılmaz olan atıklar ve
kalıntılar ise geri dönüştürülür veya geri 
kazanılır.

KAYNAK
ÇIKARMA

ÜRETİM DAĞITIM TÜKETİM ATIK

AL YAP AT

4:Orijinalinden Türkçeleştirilmiştir : Weetman, C. (2016) A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains. London, England: Kogan Page.
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2. Döngüsel Ekonomi Nedir?

Ellen MacArthur Vakfı döngüsel ekonomiyi 
yukarıda gösterilen iki döngüyü içeren 
diyagram üzerinde tanımlamıştır: 

a) Kullanımdan sonra kalıntıların doğaya 
geri döndürüldüğü bir biyolojik döngü; 
b) Ürün, bileşen veya malzemelerin israfı 
en aza indirecek şekilde tasarlandığı 
teknik bir döngü. 

Döngüsel bir ekonomide materyaller - 
biyolojik ya da teknik - döngülerde 
kullanılır, ürün ve hizmetlerin çevresel 
etkisi değer zinciri boyunca en aza indirilir.

Avrupa Birliği'ne göre döngüsel ekonomi, 
ürünlerin, malzemelerin ve kaynakların 
değerinin ekonomide mümkün olduğunca 
uzun tutulması, korunması ve atık 

üretiminin asgari düzeye indirilmesini 
sağlamak için malzeme ve hizmetleri 
verimli bir şekilde kullanmayı amaçlayan 
bir yaklaşımdır⁶.

2. Döngüsel Ekonomi Nedir?

100109

“Döngüsel ekonomi tasarım
yoluyla onarıcı ve yenileyicidir. Ayrıca, ürünleri, 

bileşenleri ve malzemeleri her zaman en yüksek 
fayda ve değerde tutmayı amaçlamaktadır. 

Konsept, doğal sermayeyi koruyan ve geliştiren, 
kaynak getirilerini optimize eden, sınırlı stokları 

ve yenilenebilir akışları yöneterek sistem 
risklerini en aza indiren sürekli bir olumlu gelişim 

döngüsüdür. Her ölçekteki işletmede etkili 
çalışır⁵.” 

5: Ellen MacArthur Foundation (2015). Towards A Circular Economy: Business Rationale For An Accelerated Transition. [Online] Ellen MacArthur Foundation. 
Available at: http://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf
6: European Commıssıon (2015) Closing the loop–an EU action plan for the circular economy. COM (2015) 614 Final, Brussels/BE, 2 December 2015:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-614-EN-F1-1.PDF 7:Orijinalinden Türkçeleştirilmiştir: Ellen MacArthur Foundation ,2014
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7

Yenile         Alternatif        Malzemeler        Sanallaştır        Depola



8: Referans: World Resources Institute, FAO,UN Environment
9: lacy, P. And RUTQVIST, J. (2016) Waste to wealth: the circular economy advantage. New York: Palgrave Macmillan. 

3. Neden Döngüsel Ekonomi?

Döngüsel ekonominin getireceği 
fırsatlardan bazıları: 

�Maliyetleri azaltma

�Hammadde fiyat dalgalanmalarını 
azaltma

�Daha az kaynak kullanımı ile
büyüme

�Daha dayanıklı işletmeler

�Daha rekabetçi işletmeler

�Yeni iş fırsatları yaratma, istihdamı 
arttırma

�Sürdürülebilir ürün ve hizmet ihracatı

�Sera gazı emisyonlarını ve israfı
azaltma 

12

3.
Neden
Döngüsel
Ekonomi?

Döngüsel Ekonomi
4,5 trilyon dolarlık küresel 

büyüme fırsatı sunar⁹.

Her yıl 100 milyar tondan fazla kaynak ekonomiye aktarılırken, bunların %60'ından fazlası 
atık olarak ve iklim krizinin tetikleyicilerinden biri olan sera gazı emisyonu artışı ile 
sonuçlanır.

50 milyon ton
elektronik atık

1.3 milyar ton
gıda atık

300 milyon ton
plastik atık

8
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4. Nereden Başlanmalı?

Temel başlangıç noktası, döngüsel ekonominin adımlarını iyi 
anlamaktır.

4.
Nereden
Başlanmalı?



4.a Hammadde

“Ölçebildiğini
yönetebilirsin.”

Ömrünü tamamlamış ürünler başka bir 
döngü için kaynak olarak düşünülmeli, 
kullanılmayan malzemelerin kayıpları ve 
stokları değer zinciri boyunca en aza 
indirilmelidir.
 
Malzemeler arasındaki etkileşimler 
dikkate alınmalıdır.

Sürecinizi haritalandırın. Mevcut ve 
potansiyel malzeme döngülerini 
belirleyin.

Önemli Sorular

•Hangi doğal kaynakları / Hammaddeleri 
kullanıyorsunuz?
•Ne kadar ihtiyacınız var?
•Nasıl iyileştirme yapabilirsiniz?

Hammaddelerin akılcı kullanımları için bir 
çok fırsat vardır: malzemelerin 
kullanımının azaltılması ve optimize 
edilmesi, endüstriyel simbiyoz, geri 
dönüşüm, yeniden kullanım, yeniden 
dağıtım, yeniden satış, yenileme, 
yeniden üretim, bakım, onarım, servis 
vb.

Malzeme akış analizi:
�Tüm süreçteki malzeme 
akışlarını ve kayıpların - 

atıkların nerelerde olduğunu 
görmenize;

�Mevcut süreci iyileştirerek veya 
yeniden dizayn ederek enerji, su 

ve malzeme kullanımını  
azaltmanıza 

yardımcı olur.

“Malzeme akış
analizi sayesinde

süreçlerinizi de yeniden 
tasarlayabileceğinizi 

unutmayın.”

16

4.b Tasarım

10: REC Türkiye (2017) Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları- IV: http://recturkey.files.wordpress.com/2017/02/eko-tasarim.pdf                                                                                                                         
11: Mendoza, J.M.F. et al. (2017) Integrating Backcasting and Eco-Design for the Circular Economy: The BECE Framework. Journal of Industrial Ecology,
21 (3), pp. 526-544.

Üründen kaynaklanan çevresel etkilerin 
yaklaşık olarak %80’i tasarım 
aşamasında saptanabilir¹⁰.

İyi bir tasarım ile enerji, kaynak, zaman 
ve hatta maliyet tasarrufu yapılabilir. 

Eko-tasarım, döngüsel ekonomi 
ilkelerini destekleyici sürdürülebilir iş 
modeli yeniliklerinin geliştirilmesine ve 
uygulanmasına yardımcı olabilecek çok 
disiplinli bir yöntemdir. 

Ürün tasarımının erken bir aşamasında 
kaynak gereksinimlerini ve yaşam 
döngüsüne çevresel etkilerini en aza 
indirmeyi amaçlayan, aşağıdan yukarıya 
bir yaklaşım olarak tanımlanabilir¹¹.

AB, 'döngüsel ekonomi' paketinin bir
parçası olarak yayınlanan döngüsel 
ekonomi eylem planında eko-tasarım
gereksinimleri kapsamının enerji
verimliliğinin ötesine genişletilerek
ürünlerin onarılabilirliği,
yükseltilebilirliği, dayanıklılığı ve geri
dönüştürülebilirliğinin artırılmasının 
teşvik edileceği belirtilmiştir. 

Yükseltilebilir (upgradability) ürün 
tasarımı, yalnızca bozulmadan sorumlu 
bileşenleri değiştirerek veya ekleyerek 
bozulan ürün değerini düzeltmeyi 
amaçlar.

0115
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4.c Tedarik Zinciri

1-Daha az malzeme kullanımı için 
ürünlerinizi ve süreçlerinizi yeniden 
tasarlamak, hem çevreye hem de 
şirketinize fayda sağlar.

2-İkame malzeme veya işlenmemiş 
malzeme satın almak yerine geri 
dönüştürülmüş malzeme gibi diğer 
tedarik kaynaklarını tercih edebilirsiniz.

3-Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelebilirsiniz.

4-Tedarik zincirinizi iyileştirmek, sadece 
miktarları azaltmaktan ziyade tedarik 
zincirinizdeki en zayıf noktaları 
belirlemekle ilgilidir. Kritik 
hammaddelere ve tedarikçinize ne 
derecede bağımlı olduğunuzu açıkça 
görebilirsiniz.

0117
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5.a Döngüsel Tedarik Zinciri

20
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 5.

Döngüsel
Ekonomi
Uygulama
Modelleri

Döngüsel tedarik zinciri modeli, 
geleneksel üretim girdilerinin biyolojik 
olarak çözünebilir, yenilenebilir veya geri 
dönüştürülebilir/geri kazanılmış 
malzemelerle değiştirilmesini içerir.

Bu model, malzeme geri kazanımının 
ürün yaşam döngüsünün çok daha erken 
bir aşamasında dikkate alındığı bir 
kaynak geri kazanım biçimi olarak 
düşünülebilir.

Böylece şirketler, atıkları ve 
verimsizlikleri ortadan kaldırıp kıt 
kaynakların kullanımını kademeli olarak 
azaltarak maliyet tasarrufu yapmaktadır.

Döngüsel tedarik modelinin altında 
yatan felsefe "beşikten beşiğe (cradle to 
cradle)" ürün tasarımı olarak adlandırılır.  
Amaç, ürünlere gömülü malzemelerin 
kullanım ömürlerinin yakma veya 
depolama tesislerinde sona erdirildiği 
yaklaşımına dayanan beşikten mezara 
akışı ile bir fark yaratmaktır. 

Beşikten beşiğe yaklaşımında ise, bunun 
yerine, malzemelerin sonsuz kullanım 
olasılığı düşünülerek bu malzemeler yeni 
ürünlerin imalatında girdi haline gelir.

Tarket firması küresel olarak faaliyet 
gösteren bir zemin kaplama üreticisi, 
Desso ise bu firmanın karo halı 
markasıdır. Firma, atık döngüsünü 
kapatmak ve iklim değişikliği üzerindeki 
etkilerini azaltmanın, birlikte çalışılan her 
bir sektördeki ilişkilenmeye ve tedarik 
zincirlerine bağlı olduğunu 
düşünmektedir.

Bu bağlamda kendi yolculuğunun 
kilometre taşları, EcoBase™ adı verilen 
%100 geri dönüşümlü halı karo desteği, 
eski halıların ReStart® toplama 
programı, ipliği ve diğer elyafları 
tabandan ayıran bir geri dönüşüm 
Refinity® işlemidir. Desso, yeni halılar 
için girdi malzemesi olarak ECONYL® 
olarak bilinen (kurtarılmış ipliği kullanıma 
hazır yüksek kaliteli yeni ipliğe geri 
dönüştürerek) geri dönüştürülmüş ipliği 
kullanmaktadır.

12“Referans: OECD (2019). Business Models for the Circular Economy Opportunities and Challenges for Policy
 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/g2g9dd62-en.pdf?expires=1595712038&id=id&accname=guest&checksum=41B5BDAAED7FD8B67A9787DAA68A6813”



5.b Ürünün Ömrünü Uzatmak
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� Bu iş modeli ürünlerin veya varlıkların ömrünü uzatmayı hedefler. 

� Bu durum döngüsel ekonomi çerçevesinde oldukça istenen bir yaklaşımdır. Bu yöntemle 
ürünler ve malzemeler daha uzun süre döngüde kalırlar ve sonuç olarak da yeni kaynak 
kullanımı ihtiyacı azalır.
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Klasik uzun ömürlü model ile
(classic long life model) 

üreticiler ürünlerin 
dayanıklılığını artıracak 

şekilde tasarlayarak 
ürünlerinin hizmet ömrünü 

uzatabilirler.  

1 Yeniden
kullanım ve onarım

faaliyetleri ve bunların ilişkili 
olduğu iş modelleri, ürünlerin 

zamanından önce 
atılması/ıskartaya çıkarılması 
yerine gerçekte amaçlanan 
hizmet ömrüne ulaşmasını 

sağlar. 

2 3
Yeniden üretim ile

üretilmiş ürünler yeni bir 
hizmet ömrüne
sahip olurlar. 

Repair Cafe, ilk olarak 2009'da 
Hollanda'da açılmıştır. Bu tamir kafeleri, 
insanların elektrikli ve mekanik 
cihazların, bilgisayarların, bisikletlerin, 
kıyafetlerin ve diğer eşyaların gönüllüler 
tarafından onarıldığı bir ortam oluşturur.  
Bu kafelerin amacı israfı ve tüketimi 
azaltmak, onarım becerilerini artırmak ve 
sosyal uyumu güçlendirmektir. 2016 
yılından beri Repair Cafe Kadıköy’de de 
faaliyet  göstermektedir.

GameStop, elektronik ürünler ve oyun 
gibi materyal ve ürünlerin daha uzun 
süre döngüde tutulmasını sağlamak için
müşterileri ürünleri iade etmeye teşvik 
eden bir şirkettir. Böylece ürünler 
yenilenebilir ve tekrar satılabilir. 
GameStop aslında bir yazılım ve video 
oyunları perakendecisiydi. Şimdi, 
müşteriler için değer yaratan oldukça 
gelişmiş bir satın alma, satma, ticaret 
programı sunuyor. Başlangıçta 
çoğunlukla video oyunları ve konsollara 
odaklanan GameStop, yakın zamanda 
yenileme ve geri dönüşüm modellerini 
diğer elektronik ürünlerinde de (Android 
ve iOS cihazlar gibi) genişletmeye 
başladı.
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Başlangıç noktası, az kullanılan her 
kaynağın boşa giden bir kaynak olduğu 
fikridir. 

Bireyler veya işletmeler arası güveni 
sağlayabilmek adına, aracı şirketlerin 
oluşturduğu eş düzeyler arası ağlardaki 
tüketicilerin atıl kaynaklarına geçici 
mülkiyet vermek -mülkiyet hakkının 
devri olmadan- ve kar amaçlı işlemlerin 
maliyetini kolaylaştırmak ve azaltmak 
için çevrimiçi platformlar kullanan bir 
ekonomik sistem olarak tanımlanabilir.  

Kısaca, bu model ürün kullanıcıları 
arasında iş birliğini sağlamak için bir 
platform geliştirir, böylece fazla 
kapasitenin veya yetersiz kullanımın 
paylaşılmasını kolaylaştırır, üretkenlik ve 
kullanıcı değeri yaratmayı artırır. 

Ekstra alanlarını paylaşmak isteyenleri, 
otellere kıyasla daha ucuz veya farklı bir 
yer arayan gezginlerle buluşturan bir ağ 
olan Airbnb platformu ve kullanıcılar 
arasında, yolculuk yapacak sürücülerin 
rotayı, kalkış saatini ve yerini, mevcut 
yerlerin sayısını ve seyahatin fiyatını 
belirleyen yaygın bir otomobil ortak 
kullanım platformu olan BlaBlaCar bu iş 
modeline örnek gösterilebilir.

Kendisini “Türkiye’nin ilk ve tek yenilikçi 
takas modeli” olarak tanıtan Barty, her şeyin 
takas edilebileceği bir platform oluşturmayı 
hedeflemektedir. İlk olarak sadece kitap 
takasına izin veren uygulamada yenilikçi 
takas modeli ile ikinci el kitaplar değerinde 
ve özgürce takaslanabilmekteydi. Şu anda 
ise firma, birçok ürünün takas edilebileceğini 
duyurmuştur ve uygulamanın ismi Barty 
olmuştur. Buradaki bütün takaslar Barty 
isimli sanal paracık ile yapılmaktadır.
Uygulamada ürün bilgileri ve birkaç fotoğrafı 
yüklenmekte ve ürünün Barty puan 
cinsinden değeri sistem tarafından 
belirlenmektedir.

5.c Paylaşım Ekonomisi
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5.d Ürün Hizmetleri Sistemi

Ürün hizmetleri sistemi iş modeli, geleneksel “satın alma ve sahip olma” modeline bir 
alternatif sunar ve fiziksel bir ürünü bir hizmet bileşeniyle birleştirir. 

Müşterilerinin ihtiyaçlarını ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde birlikte karşılayabilen 
pazarlanabilir bir ürün ve hizmet grubu olarak tanımlanmaktadır.

Ürünler bir veya birden fazla müşteri tarafından bir kiralama veya kullanım için ödeme 
yoluyla kullanılır.

Ürün Odaklı Ürün Hizmet Sistemleri: 
Ürün kullanıcıya aittir. Onarım ve garanti 

hizmetleri bu kategoride 
değerlendirilmektedir. Bu iş modelini 
benimseyen üreticiler geleneksel bir 
şekilde ürün üretmeye ve satmaya 

devam etmekte ancak değer teklifine ek 
olarak satış sonrası hizmeti de dahil 

etmektedir. 
Kullanım Odaklı Ürün

Hizmet Sistemleri:
Malın mülkiyeti olmadan belirli bir 

malla ilişkili hizmetlere erişim 
sağlanır. Ürünler bir veya birden 

fazla müşteri tarafından kullanılmak 
üzere kiralanır. Ürün kullanımı 

gerçek kullanıcılara hizmet olarak 
sunulmaktadır. Bu, tüketicilerin bir 

ürün için yalnızca gerçekten ihtiyaç 
duyduklarında ödeme yaptıkları 

anlamına gelir, sahip olma 
maliyetlerinden

büyük ölçüde kaçınılır.

Sonuç Odaklı Ürün Hizmet Sistemleri: 
Üretilen varlıkları veya malları geleneksel 
bir şekilde pazarlamak yerine, firmalar bu 
malların sağladığı hizmetleri veya çıktıları 

pazarlarlar. Bu sistemde, ürün sistemi 
sunan firmaya aittir. Kullanıcı ürünü satın
almak yerine,  ürünün sağladığı faydayı 
satın almaktadır. Dolayısıyla kullanıcı ve 
sağlayıcılar ürünün sağladığı performans 

üzerinde hemfikir olurlar ve ödemede
buna göre anlaşırlar.
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5.d

Değer
Yaratma

Değer
Oluşturma

Değer
Sağlama

'Döngüsel Aydınlatma' veya 'lüks 
başına ödeme' özelliğini tanıtan 
Hollandalı aydınlatma şirketi Philips ile 
bir müşteri, bir tesis için belirli bir 
parlaklık seviyesi konusunda anlaşabilir. 
Philips'in görevi, mümkün olan en düşük 
maliyetli aydınlatma ekipmanıyla 
istenilen parlaklık seviyesini sağlamaktır. 
Servis sözleşmesinin sonunda, 
aydınlatma sistemi yükseltilip tekrar 
kullanılabilir veya tüm malzeme ve 
parçalar yeniden yerleştirme veya geri 
dönüşüm için iade edilebilir. Philips bu iş 
modeli ile, malzeme israfını en aza 
indirerek ve çevresel etkileri azaltarak, 
aydınlatma ürünlerinin ömrünü uzatan ve 
gelecek nesil için daha iyi bir 
gelecek sağlayan bir ekosistem 
yarattığını savunmaktadır.

Outdoor giyim şirketi Patagonia, hasarlı 
kıyafetleri onarmayı garanti ediyor ve 
müşterilerin ürünlerini ikinci el ürünler 
olarak satmaları için bir platform 
işletiyor.

ABD kökenli bir teknoloji şirketi olan 
Xerox, şirketlere yazıcı, fotokopi 
makinesi gibi ürünler sağlar ve çalışma 
süresince, işletme ve bakımdan sorumlu 
olmaya devam ederken, kullanıcılar çıktı 
ve fotokopi başına ödeme yaparlar.

25 26

Kaynak geri kazanım iş modelleri, atıklardan ikincil hammaddelerin üretilmesini içerir. 
Burada 3 ana faaliyet söz konusudur; toplama, ayrıştırma, ikincil üretim .

Ortaya çıkan ikincil hammaddeler (metaller, plastikler, kâğıt, vb.) daha sonra çeşitli 
üretim firmalarına satılmaktadır.  Kaynak geri kazanım modellerinin temeli atık kolunda 
bulunan malzemelerin değerlendirilmesine odaklanmaktır. 

5.e Kaynak Geri Kazanımı

Aşağı Dönüşüm (Downcycling):
Geri dönüşüme benzer olarak, atıkların 

ikincil hammaddelere dönüştürülmesidir. 
Buradaki temel fark, geri kazanılan 
hammaddenin daha düşük kalitede 

olması ve sınırlı ürünler için girdi olarak 
kullanılabilmesidir. Kısacası, bir malzeme 
veya ürünün daha düşük değere / düşük 
kaliteli ürünlere dönüştürülmesi olarak 

ifade edilebilir. 
İleri Dönüşüm (Upcycling):

Aşağı dönüşümün tersine, ileri 
dönüşüm, atığın ikincil 

hammaddelere dönüştürülmesi ve 
daha sonra nispeten daha yüksek 
değerli ürünlerde kullanılmasıdır. 
Yani, atıklar daha kaliteli ve yeni 

ürünlerde kullanılır ve malzemelerin 
boşa gitmesi önlenir. 

Endüstriyel Simbiyoz
(Industrial Symbiosis) :
Endüstriyel simbiyoz (ES) bir

firmanın üretim yan ürünlerinin başka bir
firma tarafından üretim girdileri olarak

kullanımını içerir. Böylece, şirketler diğer
şirketlere atıklarını birincil kaynak olarak

sağlayabilmektedir.
ES, geleneksel olarak ayrı

endüstrileri, malzeme, enerji, su ve yan
ürünlerin fiziksel değişimini içeren rekabet
avantajına ortak bir yaklaşımla dahil etmek

olarak tanımlanmıştır ve başarılı
endüstriyel simbiyoz için kilit faktörler

olarak iş birliği ve coğrafi yakınlığın
sunduğu sinerjik olasılıklar

düşünülmektedir
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5.e Kaynak Geri Kazanımı

Aleris Rolled Products şirketi 
Almanya’da yarı mamul alüminyum 
ürünler üretmektedir. Alüminyum döküm 
işlemleri sırasında kullanılmayan atık ısı 
ortaya çıkmaktadır. Komşu şirket 
Avangard Malz AG ise arpadan malt 
üretmektedir ve kurutma süreci için, 
şirket yüklü miktarda ısıya ihtiyaç 
duymaktadır. 

Ekonomik ve çevre dostu bir çözüm 
olarak, iki şirket bir ısı değişim programı 
başlatmaya karar verdi. Döküm 
işleminden gelen tuzdan arındırılmış 
sıcak suyu kapalı bir sistemde 
malt-kurutma odalarına aktaran 1.200 m 
boru hattı inşa edildi. Bu şekilde malt 
tesisinin kurutma işlemi için doğal gaz 
ihtiyacı ortadan kalkmış ve alüminyum 
tesisinde ortaya çıkan atık ısı işlevsel 
hale gelmiştir.

Pharrell Williams ve G -Star Raw, 
okyanuslarda bulunan plastik atıkları kot 
pantolon, tişörtler ve hatta kimonolar 
gibi giyilebilir modaya dönüştürmektedir. 
Süreç, plastiklerin parçalanması ve 
biyonik iplik (bionic yarn) adı verilen 
giysiler için liflere dönüştürülmesi ile 
yapılmaktadır. 

Ayrıca, Pharrell Williams'ın yaratıcı 
koleksiyonu I Am Other, döngüsel 
tasarım ve teknoloji şirketi Pentatonic ile 
ortaklaşa çalışarak CD'leri ve gıda 
ambalajlarını yeniden kullanılabilir çatal 
bıçak takımları haline getirmektedir.

27 28

5 iş modeli ve 3 teknoloji döngüsel ekonomiyi uygulamanıza yardımcı olur.

1

Dijital Teknolojiler:

Nesnelerin interneti (loT),
Blockchain, büyük veri (big data), Radyo 
Frekansı Tanımlama 
(RFID):Kaynaklarınızı takip etmenize, 
faydalanma / atık kapasitenizi 
izlemenize yadımcı olur.

Fiziksel Teknolojiler:

3D yazıcılar, robotik, enerji depolama ve 
hasadı, modüler dizayn, nano teknoloji, 
üretim ve malzeme: Maliyetlerinizi, 
çevresel etkinizi azaltmanıza yardımcı 
olur.

Biyolojik Teknolojiler:

Biyoenerji, biyolojik temelli
malzemeler, biyokataliz, hidroponik ve 
aeroponik sistemler: Fosil enerji 
kaynaklarından uzaklaşmanıza
yardımcı olur.

13

13: Orijinalinden uyarlanmıştır: World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)(2017): CEO Guide to the Circular Economy
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6.
Start-Up’lar
için Yol Haritası
Önerileri

6. Start-Up’lar için Yol Haritası Önerileri
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7.
AB Döngüsel
Ekonomi
Kategorizasyon 
Sistemi

1

7. AB Döngüsel Ekonomi Kategorizasyon Sistemi*

Grup 1: Döngüsel Dizayn ve 
Üretim Modelleri

1.a Döngüsel ekonomi stratejilerine 
olanak tanıyan ürün ve varlıkların 
tasarımı ve üretimi, örneğin;(i) artan 
kaynak verimliliği, dayanıklılık, 
işlevsellik, modülerlik, yükseltilebilirlik, 
kolay sökme ve onarım;(ii) geri 
dönüştürülebilir veya kompostlanabilir 
malzemelerin kullanımı
1.b Döngüsel ekonomi stratejilerini 
mümkün kılan süreç teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve konuşlandırılması
1.c Yeniden kullanılabilir, geri 
dönüştürülebilir veya kompostlanabilir 
yeni malzemelerin (biyolojik 
temelli/biyo tabanlı malzemeler dahil) 
geliştirilmesi ve sürdürülebilir üretimi
1.d Döngüsel ekonomi stratejilerini 
kolaylaştırmak için malzemeler ve 
ürünlerdeki yüksek önem arz eden 
maddelerin ikame edilmesi veya 
önemli ölçüde azaltılması
1.e İşlenmemiş malzemelerin ikincil 
hammaddeler ve yan ürünlerle ikame 
edilmesi.

Grup 2: Döngüsel Kullanım 
Modelleri

2.a Ömrünü tamamlamış veya artık 
ürünlerin, taşınabilir varlıkların ve 
bunların atılacak bileşenlerinin yeniden 
kullanımı, onarımı, yenilenmesi, başka 
bir amaca uygun hale getirilmesi ve 
yeniden üretilmesi
2.bTasarım ömrü sona ermiş veya eski 
taşınmaz varlıkların yenilenmesi ve 
başka bir amaca uygun hale 
getirilmesi

2.c Döngüsel ekonomi stratejilerini 
mümkün kılan, diğerlerinin yanı sıra 
finansal kiralama, kullandığın kadar 
ödeme, abonelik veya depozito iade 
programlarına dayanan hizmet olarak 
ürün, yeniden kullanım ve paylaşım 
modelleri 
2.d Vasfını yitirmiş arazilerin yararlı 
duruma döndürülmesi için 
rehabilitasyonu ve terk edilmiş veya 
yeterince kullanılmamış endüstri 
bölgelerinin yeniden geliştirilmesi

Grup 3: Döngüsel Değer Geri 
Kazanımı

3.a Atıkların ayrı ayrı toplanması ve 
tersine lojistiği ile artık ürünler, parçalar 
ve malzemeler döngüsel değer tutma ve 
geri kazanım stratejilerini mümkün kılar.
3.b Döngüsel değer tutma ve geri 
kazanım stratejileri için hazırlık 
aşamasında atıklardan malzemelerin geri 
kazanımı
3.c Biyokütle atıklarının ve kalıntılarının 
gıda, yem, besin, gübre, biyolojik bazlı 
malzemeler veya kimyasal hammadde 
olarak geri kazanılması ve 
değerlendirilmesi
3.d Atık suyun yeniden kullanımı / geri 
dönüşümü

Grup 4: Döngüsel Destek

4.a Döngüsel ekonomi stratejilerini 
etkinleştiren araçların, uygulamaların ve 
hizmetlerin geliştirilmesi / yayılması

14: European Commission (2020) Categorisation System for the Circular 
Economy. COM (2020): 
https://ec.europa.eu/info/publications/categorisation-
system-circular-economy_en
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8.
Hatırlatmalar
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8. Hatırlatmalar

Kaynakların giderek tükenmesi, iklim değişikliği ve artan çevresel sorunlardan 
dolayı, gelecekte döngüsel ekonomiye geçiş gönüllülükten çok zorunlu olacak 
gibi görünmektedir. Geleceğin ekonomisi döngüseldir!

Döngüsel ekonomiyi ve prensiplerini uygulayan kuruluşlar birçok konuda fayda 
sağlar ve avantajlı durumda olurlar. 

Döngüsel ekonomi çeşitli sektörler ve kuruluşlarda farklı şekillerde
uygulanabilir.

Döngüsel ekonomi yeni iş fırsatlarına açık olmak demektir!

Döngüsel ekonomiye geçiş birkaç kolay adım ile başlayabilir.

Kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ürünlerin ve  hizmetlerin yeniden tasarlanması 
önemlidir. Süreçlere farklı bir perspektiften bakılmalıdır.

Döngüsel ekonomiyi tek başına uygulayamazsınız, paydaşlar arasındaki iş birliği 
büyük önem arz etmektedir.



9.
Başarılı Bir
Döngüsel Ekonomi
Konsepti için
Öneriler
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9. Başarılı Bir Döngüsel Ekonomi Konsepti için Öneriler



10.
Türkiye'den İyi
Uygulama
Örnekleri
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10. Türkiye'den İyi Uygulama Örnekleri

Arçelik,  CSERVEES

CSERVEES Projesi elektrik elektronik 
sektöründe kaynak verimliliğine dayalı 
döngüsel ekonomi iş modellerini 
desteklemek amacıyla oluşturulmuş  bir 
AB Ufuk (Horizon) 2020 projesidir.Proje 
kapsamında döngüsel ekonomi iş 
modellerinin tasarlanması, tasarlanan 
modellerin test edilmesi ve 
uygulanabilirliklerinin ölçülmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, proje 
katılımcıları aşağıdaki konularda 
faaliyetler üretmekle yükümlüdür:

• Ürünlerin döngüsel ekonomi 
kriterlerine göre geliştirilmesi
• Kiralama ve ikinci el satış iş 
modellerinin test edilmesi
• Yaşam ömrü dolan ürünlerin geri 
dönüştürülebilmesine yönelik 
tasarımların iyileştirilmesi

Arçelik projeye Çamaşır Makinesi 
İşletmesi ve Elektronik İşletmesi ile 
katılmıştır. Projeye özel 100 adet çamaşır 
makinesi ve 100 adet televizyon 
üretilmiş olup, üretimde yapılan 
uygulamalar aşağıdaki gibidir:

• Televizyon arka kapaklarında ilk defa 
%30 oranında geri dönüştürülmüş 
PC-ABS malzemesi kullanılmıştır.
• Çamaşır makinesinde önceden 
kullanılmakta olan geri dönüştürülmüş 
PP malzeme miktarı proje için 
artırılmıştır, ilk defa iç kapakta geri 
dönüştürülmüş PP kullanılmıştır.
Proje kapsamında Arçelik tarafından 
uygulanacak olan döngüsel ekonomi iş 
modeli aşağıdaki gibidir:

� Üretilen demo ürünler bir yıllığına 
İspanya ve Türkiye’de kurumsal 
müşterilere bedelsiz olarak teslim 
edilecek.
� Bir yıllık süre içinde müşterilerin 
kiralama modelini denemesi 
amaçlanacak.
� Birinci yılın sonunda toplatılan 
ürünlerden ihtiyaç duyulanlar revize 
edilecek, revize edilen ürünler sıfır ürün 
ile aynı garanti süresine sahip olacak 
şekilde yeni kullanıcılara ikinci el ürün 
olarak bedelsiz ürün olarak teslim 
edilecek, ikinci el ürün satışı modeli test 
edilecek.

C-SERVEES Projesi’ni yanında Arçelik, 
döngüsel ekonomi uygulamalarını hayata 
geçirdiği birçok ürün geliştirmektedir. 
Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 
• Geri dönüştürülmüş PET şişe 
kullanılarak üretilen çamaşır makinesi ve 
yıkayıcı-kurutucu kazanı 
• Geri dönüştürülmüş PP kullanılarak 
üretilen çamaşır makinesi deterjan 
kutusu ve pompa filtresi
• Buzdolaplarında petrol temelli 
hammaddeler yerine şeker kamışı, mısır, 
soya, yumurta kabuğu gibi biyo 
malzemeler kullanarak üretilen biyo 
parçalar
• Dünyada ilk kez, ev tipi buzdolabı 
uygulaması için geliştirilen biyo bazlı 
sert poliüretan köpük yalıtım malzemesi 
• Atık balık ağları kullanılarak elde edilen 
ve fırın üretiminde kullanılan yüksek 
performansa sahip geri dönüştürülmüş 
poliamid bileşikler.



9.1 Milyon avro bütçe ile Ufuk 2020
Çevre ve Hammaddeler programı
çerçevesinde desteklenen FISSAC 
projesi ile sektörler arası sanayi atıkları
veya yan ürünlerinin yapı malzemeleri
üretiminde (çimento, seramik, vb.)
alternatif hammadde olarak
değerlendirilmesi sağlanacaktır. Proje
çıktılarının belirtilen sektörlerde Avrupa
Birliği seviyesinde uygulanması halinde;
• Atık üretiminde %15 azalma
• Atık arıtımı verimliliğinde %12 kazanım
(2.5 Milyon avro/yıl kazanım)
• Enerji verimliliğinde %20 artış
beklenmektedir.

Genel olarak;
Bu proje, sıfır atık yaklaşımı ile döngüsel
ekonomiye geçilmesini sağlayacak
yenilikçi bir endüstriyel ortak yaşam
modeli geliştirilmesi ve uygulanmasını
amaçlamaktadır.

Sanayicilere atıkların önlenmesi ve
azaltılması konusunda rehberlik

sağlayacak ve benzer uygulamaların
yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır.
Proje çıktıları, hem çevresel etkileri
azaltan bir atık kullanım metodolojisi,
hem de hangi atıkların nereden temin
edilebileceği ile ilgili olarak harita
destekli bir sistem geliştirilmesine
olanak sağlayacaktır.

Projede, kullanılacak olan sanayi atıkları
ile yapılacak yeni ekolojik çimento, yeşil
beton, yenilikçi seramik karolar ve
kauçuk ahşap plastik kompozitlerin
üretim çalışmaları esnasında elde edilen
veriler, yerel sanayimizde uygulama
alanları yaratılması açısından önemlidir.

Projede sunulan çözümlerin 
uygulanması halinde Avrupa Birliği 
seviyesinde 300,000 ek istihdam 
sağlanması beklenmektedir.

10. Türkiye'den İyi Uygulama Örnekleri
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10. Türkiye'den İyi Uygulama Örnekleri

Paşabahçe, Aware Collection
Cam ev eşyası markası Paşabahçe,
doğayı ve çevreyi koruma amacıyla yeni
koleksiyonu Aware Collection’a hayat
vermiştir. Çevre dostu olan Aware
Collection ile daha önce en az bir kez
kullanılmış camlar toplanıp geri
dönüştürerek doğanın korunmasına
katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca bu
koleksiyon, çevresel sorumluluk bilinci,
ileri üretim kabiliyeti ve yenilik gücünü
bir araya getirerek, sürdürülebilirliği
estetik ve stil ile buluşturmaktadır.
Paşabahçe, Aware Collection’ı bağlı
olduğu Şişecam’ın Care For Next
sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda
gelecek nesillere daha iyi bir dünya
bırakma vizyonu ile hayata geçirmiştir.
Kullanılmış cam ürünleri geri dönüşüm
kutularından toplandıktan sonra
özelliklerine ve boyutlarına göre
ayrıştırılmakta, gerekli işlemlerden
geçen kullanılmış camlar bu
koleksiyonda yeniden hayat bulmaktadır.

Paşabahçe, Aware Collection ile
piyasadaki diğer geri dönüştürülmüş
cam ürünleriyle kıyaslandığında rengi ve
şeffaflığı kendi kalitesinden ödün
vermemektedir.

Bu koleksiyon;

•%100 geri dönüştürülmüş cam
ürünlerinden oluşmaktadır.

�Karbon ayak izini azaltmaktadır.

�Endüstriyel atık miktarını azaltmaktadır.

�Yeni hammadde ihtiyacını ortadan
kaldırmaktadır.



10. Türkiye'den İyi Uygulama Örnekleri
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Fazla Gıda, kurucularının İklim Eylemi’ne
yönelik teknoloji tabanlı bir girişimiyle
çözüm bulma amacı ile fikir olarak
ortaya çıkmıştır ve gıda tedarik
zincirinde oluşan gıda atığının 2030
yılına kadar %50 azaltılması için teknoloji
tabanlı çözümler oluşturmak amacı ile
kurulmuştur.

Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) tarafından
desteklenen Accelerate 2030
Hızlandırma Programı’na dünyadan 9
etki odaklı girişimden biri seçilmiştir.
Sadece Türkiye’de değil dünyada da
etkin şekilde gıda atığı ve açlık ile
mücadelede sağladığı teknoloji altyapısı
ile çözüm üretmektedir.

Şirket, 2030 yılına kadar çalıştığı iş
ortaklarının gıda atığından kaynaklanan
karbon salınımını %50 azaltmayı
hedeflemektedir ve bunun yanı sıra,
sağlayacağı sürdürülebilir finansman
model geliri ile aynı zamanda
paydaşlarına gelir elde etme imkânı da
tanımaktadır. Programdan, gıda
üreticileri, bayiler, toptancılar ve
distribütörler, oteller, restoranlar ve
yemekhaneler faydalanabilir.

Fazla Gıda, satılamayan ve bu sebeple
atıl duruma düşen fazla gıdaların
finansal, çevresel ve sosyal açıdan en
doğru şekilde değerlendirilmesini sağlar.
Firmalar veya işletmeler satamadıkları
fazla gıdaları sisteme son tüketim tarihi,
kalite blokaj hatası, lokasyon gibi çeşitli
kriterler ile birlikte giriş yaparlar ve
firmanın dijital altyapısı sayesinde bu
ürünlerin en hızlı şekilde doğru kanal
aracılığıyla satılması, bağışlanması ya da
geri dönüşüme kazandırılması sağlanır.

Fazla Gıda, gıda bankaları ve derneklerin
düzenli ve günlük gıda bağışı
alabilmeleri için platform üzerinde bağış
ilanları yayınlar. Geri dönüşüm ise
atıkların biyogaz tesislerine gönderilmesi
ile gerçekleşmektedir. Ayrıca, platform
aracılığıyla gerçekleşen tüm işlemler
analiz edilerek işletmelere atığın
önlenmesi için aksiyon alınmasında
yardımcı olacak iç görüler de
sağlanmaktadır.
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10. Türkiye'den Start-Up Örnekleri

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
tarafından yürütülen bu çalışma ile 
Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların 
fayda sağlayabileceği iş birliği 
potansiyellerinin araştırılması ve hayata 
geçirilmesi halinde bölgeye sağlayacağı 
çevresel ve ekonomik kazanımların 
ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. 

Çalışma kapsamında veriler ve 
değerlendirmeler sonucunda endüstriyel 
simbiyoz olanakları açısından öne çıkan 
sektörlerde yer alan firmalar arası iş 
birliği olanakları ortaya çıkartılmıştır. 
Yapılan değerlendirmeler sonucu seçilen 
5 öncelikli endüstriyel simbiyoz 
olanağına yönelik fizibilite konsept 
notları hazırlanmıştır:

� Cam kırığı atıklarının cam yünü 
üretiminde kullanılması 
� Mermer çamuru ve kırıklarının seramik 
sektöründe ve yapı kimyasalları 
üretiminde kullanımı
 � Şeker üretimi kalsit atıklarından 
seramik ürün imalatı 
� Döküm sektöründen kaynaklanan atık 
silis kumundan yapı malzemeleri üretimi 
� Dökümhane ocak cüruflarının yol 
yapımında kullanımı

Bu endüstriyel simbiyoz olanaklarının 
uygulamaya dönüşmesi durumunda 
hammadde tasarrufu ve depolamaya 
giden atıkların azaltılması gibi çevresel 
faydaların yanı sıra üretim ve taşıma 
maliyetlerinde öngörülen azalma ile 
firmaların rekabet güçlerine de oldukça 
olumlu etki etmesi beklenmektedir.

Yapılan analizler ve hesaplamalar 
göstermektedir ki Bölge için örnek teşkil 
edebilecek bu beş endüstriyel simbiyoz 
olanağı ile yılda 87.870 ton atığın 
bertarafının önüne geçilerek aynı 
miktarda hammaddeden tasarruf 
sağlanabilecektir. Gerçekleştirilecek bu 
uygulamaların ilgili firmalarda üretim 
maliyetlerini yıllık toplam 2.150.000 TL 
seviyelerinde azaltması beklenmektedir. 
Atık taşıma maliyetlerinin ise 1.439.000 
TL tutarında düşmesi ile firmaların 
toplamda yıllık 3.589.000 TL 
mertebelerinde maliyet tasarrufu 
sağlayacağı öngörülmüştür. Toplamda 
530.000 TL’lik yatırım ile 
gerçekleştirilebilecek bu uygulamaların 1 
yıldan kısa sürede kendisini geri 
ödeyecek olması ilgili yatırımların 
ekonomik olarak oldukça cazip olduğuna 
işaret etmektedir.



Wastespresso, geliştirdiği kahve
atıklarını kompostlama yöntemiyle;
kafeler, restoranlar ve oteller gibi
mekanlar için doğada 60 günde
çözünebilen tek kullanımlık biyo pipetler
ve plastikler üretmektedir. Mekân
işletmelerinin atık yönetimini yapan
girişim, aynı zamanda mekanların
çevresel değer yaratmalarına da katkıda
bulunarak geliştirdiği proje ile doğaya ve
müşterilerine çift yönlü katkı
sağlamaktadır. Böylece hem plastiklerin
hem de kahve atıklarının doğaya verdiği
zarar minimize edilmektedir.
Girişim, mekanlara sunduğu çevresel
değer çözümlerinde, Straw-inno ve
Oil-inno isimli iki farklı ürünüyle dikkat
çekmektedir.

Straw-inno; kahve atıkları altyapısı ile
bütünleşmiş doğada %100 çözünebilen
tek kullanımlık biyo pipetler sunmaktadır.
Oil-inno ise yeşil teknoloji yöntemleri ile
vegan ve organik kozmetik markaları için
geliştirilmiş zengin içerikli ve atık kahve
bazlı doğal yağdır.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik
Programı’nın yeni dönem finalistleri
arasında yer alan Wastespresso, Erciyas
Holding'ten 12.500.000 TL değerleme ile
yatırım almıştır.

10. Türkiye'den Start-Up Örnekleri
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Rhodolive, zeytin işleme fabrikası yan
ürünü olan karasuyun biyoproses,
çevreci ayırma ve saflaştırma
teknolojileri, sistem biyolojisi,
biyoinformatik ve gıda mühendisliği
teknik ve disiplinlerini birleştirerek
yüksek katma değerli ürünlerin üretimini
amaçlayan 6 ayrı ülkeden (Türkiye,
Slovenya, İspanya, İtalya, Almanya ve
Letonya) 7 araştırma grubunun dahil
olduğu bir konsorsiyumdur. Türkiye’nin
konsorsiyum liderliğini yaptığı proje
36 ay süre ve 2 milyon avro bütçe ile
Avrupa Birliği ERA-COBIOTECH programı
desteğini almaya hak kazanmıştır.

Zeytin karasuyu (ZKS), günümüzde
zeytinyağı fabrikası atığı olarak
bilinmektedir ve dünyadaki zeytinyağı
üretiminde açığa çıkan miktarı yıllık 30
milyon ton olarak rapor edilmiştir. Açığa
çıkan ZKS’nin kirletici gücü evsel atıktan
200 kat daha fazladır. Bu nedenle bu
atığın konvansiyonel biyolojik arıtım
sistemleriyle arıtılması mümkün
olmamaktadır.

Doğada dalından düşen zeytin tanesi bir
seri ardışık biyolojik bozunmaya
uğramaktadır. Karasuyu da içeren zeytin
tanesi mantar, küf, maya ve
bakterilerden oluşan mikrobiyal topluluk
tarafından sırası ile toprakta bozunarak
çözünür hale gelir.

Yağmur gibi mekanik ve fiziksel etkilerin
de yardımıyla toprakta çözünen organik
ve inorganik bileşikler ağacın
köklerinden emilerek ağaca yeniden can
verir. RHODOLIVE projesi bu süreci taklit
ederek katma değere dönüştürmeyi

hedeflemektedir. Üzüm suyunda olduğu
gibi, zeytinin suyu da mikroorganizmalar
tarafından mayalanabilmektedir.
RHODOLIVE projesinde ZKS, seçilen
model mikroorganizmalar ile fermente
edilerek elde edilen mikroorganizma
kütlesinden ve mayalanmış ZKS’ den
endüstriyel önemi olan ürün ve
hammaddelerin üretimi amaçlanmıştır.

Mayalanma süreci sonucunda ZKS’nin
atık bakımından özellikleri iyileştirilerek
sulama amaçlı kullanımı da
değerlendirilecektir. Önerilen süreç ile
üretilmesi hedeflenen hammadde ve
ürünler aşağıda sıralanmıştır:

� Karotenoid ve protein bakımından 
zengin hayvan yem katkısı
� Fonksiyonel gıda ürünleri
� Anti-aging etkili kozmetik 
hammaddeleri
� Farmasötik nitelikli antioksidan 
maddeler
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10. Türkiye'den Start-Up Örnekleri

This project has received funding from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation programme under grant 722361



Ottan, sürdürülebilir malzeme tasarımı
ve üretimine dayalı bir girişimdir.
Meyve-sebze kabukları ve dökülen
yapraklar gibi organik atıklardan
sürdürülebilir üretim yöntemleriyle ileri
dönüştürülmüş, estetik ve kaliteli ürünler
tasarlamakta, geliştirmekte ve
üretmektedir.

Üretilen ürünlerin tamamı “ottan”
malzemelerden (mermer veya pestile
benzeyen en az %50 bitkisel atık içeren
renkli kompozit malzemeler)
yapılmaktadır. Tüm malzemeler ve
ürünler endüstriyel üretime uygun
olacak şekilde tasarlanmıştır ve baştan
sona tamamen el yapımıdır.

Dönüştürülen atıklar arasında portakal
kabuğu, enginar yaprağı, son tüketim
tarihi geçmiş mercimek, biçilmiş çim,
ayçiçeği çekirdeği kabuğu, sonbahar
yaprakları ve domates posası gibi 45
çeşit bitki ve gıda artıkları
bulunmaktadır. Ottan, malzemelerin
doğal renklerini ve dokularını koruyarak
100'den fazla farklı numune üretmiştir.

Firma misyonunu "çim, yaprak ve meyve
gibi her yıl yenilenen kaynakları
olabildiğince faydalı kılmak ve tek bir
ağacı kesmeden sürdürülebilir ürünler
üretmek, geleceğe yön veren bilinçli bir
marka oluşturmak" olarak ifade
etmektedir ve Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçlarından 9, 12 ve 15’e de doğrudan
katkıda bulunmaktadır.

Ürünleri arasında, uzun ömürlü
mobilyalar, objeler ve dekoratif mimari
paneller bulunmaktadır.

10. Türkiye'den Start-Up Örnekleri
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Mumo saklama kumaşları ve keseler, tek
kullanımlık plastik ürünlerin tüketimini
azaltmak için geliştirilmiştir ve hem
çevreyi korumakta hem de gıdaları uzun
ömürlü tutarak ev ekonomisine katkıda
bulunmaktadır.

MUMO, buzdolabı poşeti ve streç filme
alternatif bir yiyecek saklama kumaşıdır
ve balmumu, çam ağacı reçinesi ve
hindistan cevizi yağının sertifikalı 
organik pamuklu kumaşa emdirilmesiyle
üretilmektedir. Mumo, doğal olarak sahip
olduğu mikro gözenekler sayesinde
içindeki ürünün nefes almasını 
sağlamaktadır ve böylece alternatif olan
plastik ürünlere göre daha uzun 
sürelerde ürünün tazeliğini korumaktadır.

Ayrıca, doğal olarak antibakteriyel ve
yenilebilir malzemelerden üretildiği için
sağlık açısından son derece güvenlidir
ve tekrar tekrar kullanılabilmektedir.
Böylece kullanım ömrünün sonuna
geldiğinde de doğayı kirletmemektedir.

Ürün et hariç tüm gıdalarda direkt
çevresine sararak ya da saklama
kaplarının üstünü kapatarak kullanılabilir.
Ürünü temizlemek için soğuk suda elde
yıkamak ve kurulamak gerekmektedir ve
ardından tekrar tekrar
kullanılabilmektedir.

10. Türkiye'den Start-Up Örnekleri
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11. Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Süreci

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
sürdürülebilir kalkınma göstergeleri
verilerine göre; 2000’li yıllarda
ülkemizde hammadde tüketimi 500
milyon ton iken bu değer 2010’lu yıllarda
giderek hızlı bir yükselişle 900 milyon
tonu aşarak yaklaşık iki katına çıkmıştır.

Enerji tüketimi de benzer şekilde hane
halkı için 2054’ten (Bintep - tep: ton
eşdeğer petrol) 3900’lere (Bintep)
ulaşmış ve enerjide dışa olan bağımlılık
ise 2000’li yıllarda %66’larda iken
2010’lu yıllar itibari ile %74’lere
ulaşmıştır¹⁵.
AB döngüsel ekonomiyi son 10 yıl 
içerisinde gündemine almıştır ve bu
konuda Kuzey Avrupa ülkeleri daha hızlı 
yol katetmiştir. Türkiye de bu durumun 
ve gündemin farkındadır ve buna göre 
pozisyon almaya çalışmaktadır.AB 
pazarının dönüşmesi Türkiye'yi de 
etkileyeceği için döngüsel ekonomi 
konusu ülkemiz için büyük önem arz 
etmektedir.

Türkiye'de endüstriyel simbiyoz,
alternatif yakıtlar ve ikincil hammadde
kullanımı gibi döngüsel iş modellerini
büyütmek için dikkate değer bir
potansiyel vardır¹⁶.

Nüfus ve endüstriyel büyüme göz 
önünde bulundurulduğunda ise kirliliğin 
önlenmesi ve atıkların minimum 
seviyeye indirilmesi Türkiye için başlıca 
kalkınma zorluklarıdır. Diğer yandan, 
döngüsel ekonomi ile ilgili çalışmaların 
sayısı giderek artmaktadır ve Türkiye'de 
döngüsel ekonomi kavramı hızla önem 
kazanmakta ve bu konuda faaliyetlerin 
günden güne arttığı açıkça 
görülmektedir.

15: TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, 662, Ocak 2018, ISSN:1300-8366
16: Gungor, E. (2019) To Cycle or not to Cycle: Towards a circular economy in Turkey: Netherlands Enterprise Agency
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AB ile tam üyelik müzakerelerinin 
başlaması ile birlikte 2009 yılında Çevre 
Faslı açılmış ve mevzuatın 
uyumlaştırılması çalışmaları
da bu çerçevede başlamıştır. Bu süre
zarfında atık yağlar, ambalajlar,
elektronik atıklar ve piller gibi birçok
alanda tebliğ ve yönetmelikler
yayınlanarak atık sektöründe önemli
adımlar atılmıştır.

Döngüsel ekonominin Türkiye
gündemine girmesi ise 2015 yılında
AB’nin kabul ettiği Döngüsel Ekonomi
Paketi'ne dayanır. Hem AB'deki kıt ve
sınırlı kaynak probleminin Türkiye için de
geçerli olması hem de Türkiye'nin AB
için aday ülke olması nedeniyle
Türkiye'nin de bu mevzuat ile paralel
adımlar atması ve 
uygulaması/uyumlaştırması
gerekmektedir. Bunun dışında döngüsel 
ekonomi kapsamında:

11. Türkiye’nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Süreci

Sıfır Atık Yönetmeliği
ve Sıfır Atık Projesi

Near Zero Waste 
(NØW) Turkey Programı  

uygulamaları ve
aksiyonları örnek

olarak
gösterilebilir.

Sürdürülebilir
Tüketim ve Üretim

Eylem Planı
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12. AB Döngüsel Eylem Planı

Döngüsel Ekonomi Eylem Planı,
ekonomik aktörler, tüketiciler
vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla
birlikte daha temiz ve daha rekabetçi bir
Avrupa için geleceğe yönelik bir gündem
sağlar. Bu eylem planı kapsamında, 
sektörlere yönelik aşağıdaki hedefler 
belirlenmiştir.

Sürdürülebilir Ürün Politikası,
Öncelikli Ürün Tedarik Zincirleri, Az
Atık Yüksek Değer

Plan, sürdürülebilir ürünleri, hizmetleri
ve iş modellerini norm haline getirecek
ve tüketim kalıplarını ilk etapta hiçbir
atık üretilmeyecek şekilde dönüştürecek
güçlü ve tutarlı bir ürün politika
çerçevesi oluşturmak için birbiriyle ilişkili
bir dizi girişim sunar.

İsrafı azaltmak ve AB'nin yüksek kaliteli
ikincil hammaddeler için iyi işleyen bir iç
pazara sahip olmasını sağlamak adına
ilave önlemler alınacaktır. AB'nin
atıklarının sorumluluğunu alma
kapasitesi de güçlendirilecektir.

Elektronik Cihazlar ve Bilişim
Sektörü   

�Cihazların enerji verimliliği, dayanıklılık,
onarılabilirlik, ileri dönüşüm, bakım,
yeniden kullanım, güncelleme ve geri
dönüşüme uygun olarak tasarlanması.
�Cep telefonları ve benzeri cihazlar için
ortak bir şarj cihazının tanıtılması, şarj
kablolarının dayanıklılığının artırılması.

�Elektronik cihazları iade veya geri
satmaya yönelik geri alma planı
seçeneklerinin sunulması.

Piller ve Araçlar

� Pillerin toplanması, yeniden kullanımı,
başka amaca uygunluğu, geri
dönüşümünün kolaylaştırılması ve
değerli malzemelerin geri kazanılmasının
sağlanması.
� Geri dönüştürülmüş içerik oranının
artırılması.
Gıda, Su ve Besinler

� Tarladan Çatala Stratejisi altında gıda
atığının azaltılması.
� Gıda dağıtımı ve tüketiminde
sürdürülebilirliğin artırılması.
� Gıda hizmetlerinde tek kullanımlık
ambalaj, mutfak eşyaları ve çatal bıçak
takımlarının yeniden kullanılabilir 
ürünlerle ikame edilmesi için mevzuat 
hazırlanması.
� Suyun yeniden kullanımı ve 
verimliliğinin kolaylaştırılması.
� Besinlerin daha sürdürülebilir
uygulamaları ve geri kazanılan besin
maddeleri için pazarları teşvik etmek
amacıyla Entegre Besin Yönetim Planının
geliştirilmesi.
17 Referans:EC (2020) A New Circular Economy Action Plan. COM (2020) 
98 Final, Brussels/BE, 11March 2020: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC
0098

 



12. AB Döngüsel Eylem Planı

Ambalaj

 

�AB pazarındaki tüm ambalajların 2030
yılına kadar ekonomik olarak uygun bir
şekilde yeniden kullanılabilir veya geri
dönüştürülebilir olmasının sağlanması.

�Aşırı ambalajlama ve ambalaj atıklarının
azaltılması.

�Ambalajın yeniden kullanımı ve geri
dönüştürülebilirliği için tasarımların
yapılması.

Tekstil

�Eko-tasarım önlemleri geliştirilmesi,
ikincil hammaddelerin alımının
sağlanması.

�Tehlikeli kimyasallarla mücadele
edilmesi.

�Tekstil atıklarının yüksek seviyelerde
ayrıştırılarak toplanması,
sınıflandırılması, yeniden kullanımı,
onarımı ve geri dönüştürülmesinin
artırılması.

İnşaat ve Yapı

•Malzeme etkinliği ve verimliliğinin
artırılması.

�Yapı ürünlerinde geri dönüşümlü içerik
kullanılması

�İnşa edilmiş varlıkların dayanıklılığını ve
performansını iyileştirecek önlemler,
binalar için dijital ruhsat geliştirilmesi.

�İnşaat ve yıkım atıkları için geri kazanım
hedeflerinin revizyonunun yapılması.

Plastik

•Geri dönüştürülmüş plastiklerin
kullanımının artırılması.

�Ambalaj, inşaat malzemeleri ve araçlar
gibi kilit ürünler için geri dönüştürülmüş
içerik ve atık azaltma önlemlerinin
alınması.

�Mikro plastikleri kısıtlamak ve
oluşumları ile ilgili önlem
mekanizmalarının alınması.

�Biyobozunur (biodegredable) veya
kompostlaştırılabilir (compostable)
plastiklerin kullanımı ile ilgili direktiflerin
hazırlanması.

�Tek kullanımlık ürünlerin kullanımının
mümkün olan yerlerde aşamalı olarak
durdurulması.55
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