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Uzun yıllar hafızalarımızdan silinmeyecek bir yılı geride 
bıraktık. Hayat boyu edindiğimiz bilgi ve deneyimleri test 
ettik. Pandemi ile yaşanan ağır şartları aldığımız önlemlerle 
çalışma hayatımıza yansıtmamaya çalıştık. Yeni çalışma 
modellerini deneyimlerken, aynı zamanda üretmeye ve 
ekonomiye katkıya devam ettik. Çalışanlarımızın sağlığı ve 
istihdamın korunması her zaman önceliğimiz oldu. 

Salgın gelişmiş ülkeler dâhil her coğrafyada ekonomileri altüst 
etti. Etkili tedbirleri hızla alamayan ülkeler kayıplar yaşadı. 
Ülkemizde kayıp ve kazançların birbirini izlediği, inişli çıkışlı 
bir dönemden geçtik. Şimdi kayıplarımızı telafi etmek ve yeni 
bir atılım için piyasalarda istikrarı sağlamak üzere bir çaba 
içindeyiz. Geldiğimiz noktada, kalıcı ve sürdürülebilir büyüme 
için, Hükümetimizin reform kararı ve kararlığı geleceğe dair 
umudumuzu arttırıyor.

Malumunuz olduğu üzere, 2020’nin ikinci yarısında belirli bir 
toparlanma yaşansa da, yeni koronavirüs vaka sayısında 
artış hâlihazırda devam ediyor. Uzmanlara göre, özellikle 
2021’in ilk altı ayı salgın ile mücadelede en kritik ve en zorlu 
dönem olacak. Ekonomi cephesinde de benzer bir tablo ile 
karşı karşıyayız. 

Türkiye’de artmaya devam eden faiz ve enflasyon oranlarının 
henüz öngörülebilir seviyelerde olduğunu söyleyemiyoruz. 
The Economist dergisine göre dünya ekonomisi bu yıl %4,8 
büyüyecek. Asya %5,7, Batı Avrupa %5,2, Doğu Avrupa 
%3,8, ABD %3,6… Ülkemizin de ABD ile aynı oranda, %3,6 
büyüyeceği tahmin ediliyor. Ülkemiz daha fazla bütçe açığı 
verirken, ödemeler dengemiz bozulurken, işsizlik artarken, en 
iyisini ümit etmekle birlikte, ihtiyatı elden bırakmamız, olası 
olumsuz sürprizlere karşı da hazırlıklı olmamız gerektiğini 
düşünüyorum. 

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sürüyor. Bu savaşta ülkeler 
taraf seçmeye zorlanıyor, bloklaşma sinyalleri güçleniyor. 
Pandemi ile lojistik zincirler sorgulanıyor. Küreselleşme 
yerine bölgeselleşme ve yerel üretime dair politikalar öne 
çıkıyor. Gümrük duvarları uluslararası ticaret önünde engel 
oluşturuyor. Bunlardan en çok etkilenen iş kolları arasında 
sektörümüz de yer alıyor.

Bu noktada, en büyük ihracat pazarımız Avrupa Birliği ile 
ilgili olarak önümüzdeki dönemde çok daha fazla gayret 
göstermemiz gereken bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. 
Avrupa Birliği’nin en önemli önceliklerinden birinin yeşil 
ekonomi olduğunu biliyoruz. İhracat ana pazarımız Avrupa 
Birliği’nin “Yeşil Mutabakat” olarak tanımladığı tercihin 
ticaret ve üretime etkisinin derin olması bekleniyor. Her 

geçen yıl daha da aşınan AB ile aramızdaki Gümrük Birliği, 
Yeşil Mutabakat ile hayatımıza girecek ürün bazlı karbon 
vergilerine karşı bir koruma sağlamıyor. Gelişmiş ülkelerde 
“yeşil ekonomi” duyarlılığı yükselirken, karbon salımı yüksek 
kaynaklar adım adım terk ediliyor.

Sürdürülebilir değer yaratmayı temel önceliklerimiz arasında 
sayarak bu gelişmeyi bir fırsat olarak görmemiz, bir seferberlik 
anlayışı ile sektörümüzde bütün süreçlerimizi kapsamlı olarak 
gözden geçirerek yenilememiz gerektiğine inanıyorum. Eğer 
bunu yapabilirsek, riskleri bertaraf edebilir, önümüze gelen 
fırsatları da hakkıyla değerlendirebiliriz.

Pandemi ile daha da hızlanan teknolojik gelişmeler, çevreci, 
sürdürülebilir ve daha büyük bir değer yaratma yarışında, 
duyarlılık sahibi ülkeleri rekabette ayrıştırıyor. Dünya 
Ekonomik Forumu’nun bu konudaki son araştırması, yeni 
ekonominin gereklerini yerine getirenler için ise gelecekteki 
fırsatların sınırsız olduğunu müjdeliyor.

Her zaman olduğu gibi iş insanlarının yolunu umut aydınlatıyor. 
Salgınla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarımıza, 
bilim insanlarına, kamu-özel tüm kurumlarımıza ve 
vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyor, bu 
vesileyle 2021 yılının insanlığa sağlık, başarı ve bereket dolu 
günler getirmesini diliyorum.

Atalay GÜMRAH
Yönetim Kurulu Başkanı

Başyazı
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BİR KONU

Prof.Dr. Müslüme NARİN 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İktisat Bölümü 

Sürdürülebilir
Kalkınma Kapsamında
Doğrusal Ekonomiden
Döngüsel Ekonomiye Geçiş

Giriş

20. yüzyılın başlarından itibaren dünya ekonomisindeki hızlı büyüme, teknolojik ge-
lişmeler, nüfustaki ve şehirleşme oranındaki artış, doğanın dengesini bozan üretim 
ve tüketim süreçlerinin oluşmasına yol açmıştır. Doğal kaynakların hızla tüketilmesi 
ve çevresel bozulmanın artması, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavram-
larının önemini ortaya koymuştur. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik başarıyı yakala-
yabilmek için ilerleyen zamanlarda kavramın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları 
üzerinde durulmuştur. 

Sürdürülebilirlik konusu enerji, ekonomi ve çevre üçgeninin içinde yer almaktadır. Bu 
nedenle de hükümetler, uluslararası ekonomik kuruluşlar, uluslararası çevre örgüt-
leri, sosyal-fen-doğa bilimciler ve politikacıların temel ilgi alanlarını oluşturmuştur.  
Konusu itibariyle sürdürülebilir kalkınma anlayışının mevcut ekonomik yaklaşımla, 
yani doğrusal ekonomi yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi pek olası değildir. Daha çok 
tüketime dayalı bir sistem olan doğrusal ekonomi, kaynakların verimli kullanımıyla 
ilgilenmemektedir. Üretim ve tüketim sürecinde fosil yakıtların özellikle kömürün ve 
petrolün kullanımının artması, bunların yol açtığı sera gazları ve küresel iklim de-
ğişikliği ile küreselleşmeye bağlı olarak uluslararası piyasalarda rekabetin artması, 
tüm ülkelerin sürdürülebilir ekonomik yaklaşımlara yönelmesine neden olmuştur. 
Mevcut ekonomik sistemle sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilemeyeceğinin 
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anlaşılmasıyla, yeni ekonomik sistem 
arayışlarına başlanmıştır. Bu arayış sü-
recinde yeşil ekonomi, mavi ekonomi, 
döngüsel ekonomi gibi yeni yaklaşımla-
rın ortaya çıktığı görülmektedir. 

Çalışmanın konusunu sürdürülebilir kal-
kınma çerçevesinde geliştirilen doğrusal 
ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş 
süreci ve döngüsel ekonomi yaklaşımı 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda öncelik-
le sürdürülebilir kalkınma sürecine yer 
verilecek, ardından mevcut ekonomik 
yaklaşım olan doğrusal ekonomi üze-
rinde durulacaktır. Daha sonra doğrusal 
ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş 
sürecinde yer alan yeşil ekonomi, mavi 
ekonomi ve döngüsel ekonomi kavram-
ları üzerinde durulacaktır. Son olarak da 
döngüsel ekonominin seramik karo sek-
töründeki işleyişi incelenecektir.

2. Sürdürülebilir Kalkınma

Sanayi devriminden itibaren artmaya 
başlayan kitlesel üretim, 20. Yüzyılla 
birlikte daha da fazla artmıştır. Özellikle 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok 
ülke, sanayileşme öncülüğünde kalkın-
ma hedeflerini belirlemişlerdir. Ancak 
sanayileşme geliştikçe, ürün çeşitliliği 
ve tüketim artıkça, buna bağlı olarak do-
ğal kaynakların tüketimi de hızla artmış-
tır. Gerek doğal kaynakların tüketimin-
de, gerekse de sanayi üretimindeki hızlı 
artışa bağlı olarak çevreye salınan atık-
lar, çevre ile ilgili sorunları beraberinde 
getirmiştir. Çevreye ilişkin bu sorunlar, 
sürdürülebilir kalkınma kavramının do-
ğuşuna neden olmuştur. 

Dünyada sürdürülebilirliğe yönelik ge-
lişmeler, 1960’lı yıllardan itibaren önem 

kazanmaya başlamıştır. Bu dönemde 
çevreye yönelik gelişmeler, geleneksel 
doğanın korunması kaygısından öte 
küresel bir çevresel krize karşı farkın-
dalığa dönüşmüştür. Bu gelişmelerden 
etkilenen çevreciler, doğadaki kaynak-
lar tüketilmeden, insanlar tarafından 
üretilen atık maddelerle ve kirlilikle baş 
edilmeden, hızlı nüfus artışı ile birlikte 
sanayi üretiminin sürdürülemeyeceğini 
ileri sürmüşlerdir. Özellikle bazı çevre-
ciler, pestisitler ve plastikler gibi yeni 
teknolojiler ile üretilen sanayi ürünlerinin 
çevreyi tehdit ettiğini savunmuşlardır 
(Beder, 1994).

Sürdürülebilirlik konusuna ilişkin önemli 
gelişmelerden biri Roma Kulübü tara-
fından hazırlatılan ve 1972 yılında ya-
yınlanan “Büyümenin Sınırları” başlıklı 
rapordur. Bu raporda sınırsız ve kontrol 
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edilemeyen büyüme ile dünyanın sınırlı 
kaynakları arasındaki çelişki ortaya ko-
nulmuştur. Raporda ayrıca çevresel kı-
sıtlarla uyumlu sürdürülebilir bir gelişme 
süreci için toplumun önündeki seçenek-
lere de yer verilmiştir (Meadows, Mea-
dows, Randers ve Behrens III, 1972). 
Bu raporun ardından hükümetler ülke 
genelinde çevre sorunlarına yönelik ön-
lemlerini açıklamalarına rağmen küresel 
düzeyde çevre sorunları ile ilgilenen 
olmamıştır. İlerleyen dönemlerde de 
çevre ile ilgili çalışmalar askıya alınmış, 
büyümenin sınırları tartışmasına katılan 
birçok yazar durumun abartıldığını iddia 
etmiştir. Gelişen teknoloji ve yeniliklerle 
çevre ile ilgili sorunların üstesinden geli-
neceği savunulmuştur. Ayrıca hükümet-
ler de başta açıklamış oldukları çevre ile 
ilgili önlemleri alma konusunda yavaş 
davranmışlardır (Yeni, 2014: 184). Yine 
aynı dönemde sürdürülebilirliğe ilişkin 
diğer gelişme ise 5 Haziran 1972’de 
Stockholm’de düzenlenen “Birleşmiş 
Milletler İnsan Çevresi Konferansı”dır. 
Bu konferansta doğal kaynakların kul-
lanımı ile gelecek kuşakların haklarına 
dikkat çekilmiştir (Sezer, 2011: 764-65). 
Bu konferansın anısına her yılın 5 Ha-
ziran günü “Dünya Çevre Günü” olarak 
kutlanmaktadır (Önder, 2018: 197). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının te-
meli 1980 yılında Uluslararası Doğa-
yı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 
(International Union for the Conserva-
tion of Nature and Natural Resources 
– IUCN) tarafından hazırlanan “Dünya 
Koruma Stratejisi (World Conserva-
tion Strategy)” adlı raporla atılmıştır. 
Bu kavramın genel kabul görmesi ise 
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 
tarafından 1987 yılında hazırlanan “Or-
tak Geleceğimiz (Our Common Future – 
Brundtland Report)” başlıklı raporla ger-
çekleşmiştir. Bu raporda sürdürülebilir 
kalkınma, “gelecek nesillerin kendi ihti-
yaçlarını karşılayabilme olanaklarından 
ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını 
karşılayabilen kalkınma” olarak tanım-

lanmıştır (WCED, 1987: 15). Dolayısıyla 
bu raporla birlikte geliştirilen sürdürü-
lebilir kalkınma kavramı, “nasıl olursa 
olsun ekonomik büyüme” kavramının 
yerini almaya başlamıştır. 

1992 yılında Rio’da düzenlenen Birleş-
miş Milletler Çevre ve Kalkınma Konfe-
ransı (Rio Konferansı, Dünya Zirvesi) 
ile birlikte sürdürülebilir kalkınma kav-
ramının kapsamı oldukça genişlemiş ve 
birçok disiplinin çalışma alanında da yer 
almıştır (United Nations, 2020). 

Sürdürülebilir kalkınma için evrensel bir 
çerçeve ortaya koyan, 2000 yılında ya-
pılan Birleşmiş Milletler Binyıl Zirvesi’n-
de alınan kararların 2015 yılına kadar 
gerçekleşmesi gereken “Binyıl Kalkın-
ma Hedefi” ortaya konulmuştur. Zirve-
de ayrıca ortak gelecek için gelişmekte 
olan ülkelerin, gelişmiş ülkelerle işbirliği 
halinde çalışması gerektiği belirtilmiştir. 
Bu hedefte çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanması için, sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerinin ulusal politika ve programlarla 
uyumlaştırılması ve çevresel sürdürüle-
bilirliğin sağlanması, biyolojik çeşitlilik 
kaybının azaltılması, sağlıklı içme su-
yuna sürdürülebilir biçimde ulaşamayan 
nüfusun yarı yarıya azaltılması hususla-
rı yer almıştır. Bu konferansın sonuçla-
rını takip etmek amacıyla, 2002 yılında 
Johannesburg’ta “Dünya Sürdürülebilir 
Kalkınma Zirvesi” gerçekleştirilmiştir.  
2012 yılında tekrar Rio’da Birleşmiş Mil-
letler Sürdürülebilir Kalkınma Konferan-
sı (Rio+20) düzenlenmiştir. Bu zirvenin 
sonucunda “İstediğimiz Gelecek (The 
Future We Want)” adlı kalkınma yol hari-
tası niteliğinde bir belge kabul edilmiştir. 

2015 yılında New York’ta düzenlenen 
konferansta “Gündem 2030: BM Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri” kabul 
edilmiştir. Bu hedefler içinde yeni bir 
küresel kalkınma çerçevesi çizilmiş ve 
sürdürülebilir şehirler, iklim değişikliği, 
kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin ko-
runması gibi konular sürdürülebilir kal-

kınma gündemine alınmıştır (United Na-
tions, 2020; Dışişleri Bakanlığı, 2020).

Böylece sürdürülebilir kalkınma ile mev-
cut doğal kaynakların korunması ve 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Başta ye-
nilenebilir kaynaklar olmak üzere tüm 
kaynakların sürekli olarak korunarak de-
ğerlendirilmesi, çevreyi koruyan kalkın-
ma felsefesinin temelini oluşturmuştur 
(Çakılcıoğlu, 2013: 28). Ancak mevcut 
ekonomik sistemle sürdürülebilir kalkın-
manın gerçekleştirilemeyeceğinin anla-
şılması üzerine uluslararası alanda alter-
natif oluşturacak yeni ekonomik sistem 
arayışı sürdürülmeye devam etmiştir. Bu 
süreçte ortaya çıkan yeni ekonomik yak-
laşımlar, yeşil ekonomi, mavi ekonomi 
ve döngüsel ekonomi olarak sıralanabi-
lir. Ortaya çıkan bu yeni ekonomik sis-
temler, bir yandan kaynakların ve ener-
jinin verimli kullanımını sağlamak, öte 
yandan atıkları azaltmak suretiyle üretim 
ve tüketime yönelik sürdürülebilir sana-
yileri teşvik etmektedir. Böylece sürdü-
rülebilirlik üzerine doğrudan bir etkiye 
sahip olmaktadır. Bu durum yeni ürünle-
rin üretilmesini, yeni piyasalarda rekabet 
gücünün arttırılmasını ve çevreye zarar 
vermeden kaliteli istihdam ile sürdürüle-
bilir ekonomik büyümenin desteklenme-
sini etkilemektedir. Örneğin biyoekonomi 
sürdürülebilir tarımı teşvik etmeye katkı-
da bulunur. Bu da gıda arz güvenliğini 
sağlar. Ayrıca temiz enerji kaynaklarının 
kullanımıyla enerjiye erişim ve biyoçeşit-
liliğin korunması ve ekosistemlerin sür-
dürülebilir kullanımı sağlanmış olacaktır  
(Gregorio ve diğerleri, 2018: 2).

3. Doğrusal Ekonomik Sistem
ve Başarısızlığı

Ellen MacArthur Vakfı’na (2013) göre, 
günümüzdeki mevcut ekonomik sis-
temde kaynakların coğrafi bölgelere 
göre dağılımı dengeli değildir. Mevcut 
kaynakların tüketiminin ağırlıklı olarak 
gelişmiş batı toplumlarında yoğunlaş-
masından ve bu kaynakların da küresel 
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piyasalardan tedarik edilmesinden dola-
yı, sanayileşmiş ülkeler çeşitli kaynaklar 
ve enerji sorunu ile karşılaşmışlardır. Bu 
ekonomik sistemde insan emeğine göre 
maddi kaynaklar daha ucuz olduğu için, 
üreticiler emeğin daha az kullanıldığı 
üretim yöntemlerini benimsemişlerdir. 
Emeğe göre maddi kaynakların daha 
ucuz olması nedeniyle geri dönüşüm, 
yeniden kullanım ve atığa çok fazla 
önem verilmemiştir. Düzenleyici kuru-
luşlar, muhasebe ve mali kurallar da bu 
süreci desteklemiştir. 

Ayrıca ürün onaylarının resmi prose-
dürleri, radikal değişiklikler ve temel il-
kelerin yeniden icat edilmesinden daha 
çok mevcut uygulamaları tercih etme 
eğiliminde olmuştur. Bu ekonomik sis-
temin adı doğrusal ekonomidir (linear 
economy). Doğrusal ekonominin teme-
lini al-yap-at (take-make-dispose) oluş-
turmaktadır. Diğer bir ifadeyle doğrusal 
ekonomi sisteminde bir malı üretmek 
için gereksinim duyulan kaynaklar alınır, 
çeşitli işlemlerden geçirilerek çıktı haline 
dönüştürülür, bu çıktı tüketicinin kullanı-
mına sunulur ve tüketilerek atık haline 
dönüştürülür (Ellen MacArtur Foundati-
on, 2013: 14; Sariatli, 2017: 31).

Doğrusal ekonomi, kaynakların bir kez 
kullanıldığı ve daha sonra çöpe atıldığı 
bir sistemdir. Dolayısıyla bu sistemde 
kaynaklar hiç bitmeyecekmiş gibi kulla-
nılmaktadır. Oysa bir tüketici için değeri 
olmayan ve işlevini yerine getirmeyen 
ürünler üretici şirketler tarafından geri 
alınabilir. Bu durumda aynı ham mad-
de ile üretim süreci devam eder ve yeni 
kaynaklar tüketilmemiş olur. 

Doğrusal ekonomik sistemin işleyişi Şe-
kil 1’de görülmektedir. Doğal kaynaklar 
çıkartılıp, ham maddeler çeşitli işlem-
lerden geçtikten sonra nihai çıktı haline 
dönüşmektedir. Üretilen çıktı, dağıtım 
yoluyla tüketiciye ulaştırılmakta, daha 
sonra tüketiciler tarafından tüketilerek 
atık haline gelmektedir. 

Üçüncü sanayi devriminden 20. yüzyı-
lın sonuna kadar hâkim olan doğrusal 
ekonomi sistemi, dünyanın birçok ye-
rinde, özellikle sanayileşmiş ülkelerde 
büyümeye neden olarak refah artışı 
sağlamıştır. Ancak bu büyüme, mev-
cut sürdürülebilirlik sorunlarından biri-
ni de oluşturmuş ve doğrusal ekonomi 
yeni bin yılda zayıflıklar göstermeye 
başlamıştır. Çünkü doğrusal ekonomik 
sistem, kaynakları sürdürülemez şekil-
de kullanmayı ve çevreyi tahrip eden 
büyük miktarda atık üretmeyi gerektirir. 
Bu atıkların çoğu zehirli ve zararlı olup 
tekrar kullanılması da olası değildir (Jør-
gensen ve Pedersen, 2018: 105-106; 
Sariatli, 2017: 32).

Doğrusal ekonomi, doğal kaynakların 
sınırsız olduğu ve ekonomik çıkarların 
diğer tüm kriterlerin üzerinde yer aldığı 
sanayi sistemini oluşturmuştur. Ancak 
bu sistem zamanla sürdürülemez hale 
gelmiş, kısa, orta ve uzun dönemde çe-
şitli sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Bu sorunlar aşırı üretim, azaltılmış ya-
şam döngüleri, atık birikimi, doğal kay-
nakların aşırı kullanımı ve tükenmesi 
olarak sıralanabilir (Weetman, 2019).

4. Doğrusal Ekonomiden Döngüsel 
Ekonomiye Geçiş Süreci: Yeşil 
Ekonomi ve Mavi Ekonomi

Doğrusal ekonomiden döngüsel eko-
nomiye geçiş sürecinde yeşil ve mavi 
ekonomik sistemlerin ortaya çıktığı gö-
rülmektedir. Yeşil ekonomi kavramı ilk 
kez 1989 yılında Pearce ve diğerleri ta-
rafından hazırlanmış “Blueprint for a Gre-
en Economy” adlı raporda kullanılmıştır. 
Ancak bu çalışmada yeşil ekonominin 

tanımı ve içeriği hakkında pek bilgi ve-
rilmemiştir. Bu kavram, Birleşmiş Millet-
ler Çevre Programı (UNEP) tarafından 
yayınlanan raporlarla gündeme gelmiş, 
tanım ve kapsamı belirlenmiştir. UNEP’in 
2011 yılı raporunda yeşil ekonomi, çevre-
sel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltırken, 
insan refahını ve sosyal adaleti iyileştiren 
bir ekonomi olarak tanımlanmıştır. Ayrı-
ca raporda, yeşil bir ekonomide gelir ve 
istihdam artışının, karbon salımını ve kir-
liliği azaltan, enerji ve kaynak verimliliğini 
artıran ve biyolojik çeşitlilik ve ekosistem 
hizmetlerinin kaybını önleyen kamu ve 
özel sektör yatırımlarıyla yönlendirilmesi 
gerektiği belirtilmektedir (UNEP, 2011: 
9). Yeşil ekonomi ile sürdürülebilir kalkın-
ma yaklaşımının toplumun tüm kesimleri 
arasında uygulanabilir olması sağlanma-
ya çalışılmıştır.

Çevresel riskleri azaltmayı ve çevre-
yi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlamayı hedefleyen yeşil ekonominin, 
ekolojik ekonomi ile yakından ilişkili ol-
duğu görülmektedir. Ekolojik ekonomi, 
ekonomi ile doğal ekosistemlerin kar-
şılıklı bağımlılığını inceleyen araştırma 
alanıdır. Bu nedenle mavi ekonomi, ye-
şil ekonominin bir parçasıdır. 

Mavi ekonomi kavramı ilk kez 2010 yı-
lında Gunter Pauli’nin “Blue Economy: 
10 years-100 Innovations – 100 Million 
Jobs” adlı kitabı ile kullanılmaya başla-
mıştır. Daha sonra da bu kavram 2012 
yılında Rio’da gerçekleştirilen Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konfe-
ransında (Rio+20) kullanılmıştır. Hatta 
bu konferans esnasında Pasifik’teki 
gelişmekte olan küçük ada ülkeleri, ken-
dileri için “yeşil ekonominin aslında bir 

Kaynak: Ay Türkmen ve Kılıç, 2020: 2545.

Şekil 1: Döngüsel Ekonomi Süreci
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mavi ekonomi olduğunu” belirtmişlerdir 
(WWF, 2015).

Dünya Bankası’na göre mavi ekonomi, 
geçim kaynakları, işler ve okyanus eko-
sistemi sağlığını iyileştirecek ekonomik 
büyüme için okyanus kaynaklarının sür-
dürülebilir kullanımıdır. Mavi ekonomi 
kavramı yenilenebilir enerji, balıkçılık, 
deniz taşımacılığı, turizm, iklim değişikli-
ği, atık yönetimi gibi konuları kapsamak-
tadır (World Bank, 2017). Avrupa Birliği 
(AB) ise mavi ekonomiyi okyanuslar, 
denizler ve kıyılar ile ilgili tüm ekono-
mik faaliyetler olarak tanımlamıştır (EC, 
2018: 7). Sürdürülebilir kalkınma yakla-
şımında son olarak da döngüsel ekono-
mi kavramı ortaya atılmıştır.

5. Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonomi (circular economy) 
kavramı, ilk kez 1990’lı yılların başında 
Pearce ve Turner’in “Doğal Kaynaklar 
ve Çevre Ekonomisi” başlıklı kitabın-
da kullanılmıştır (Ay Türkmen ve Kılıç, 
2020: 2540). Süreç içerisinde bu kavra-
mın kullanımı yaygınlaşmış ve döngüsel 
ekonomiye yönelik çok farklı tanımlar 
yapılmıştır.

AB döngüsel ekonomiyi, ekonomide 
ürünlerin, malzemelerin ve kaynakla-
rın değerinin mümkün olduğunca uzun 
tutulduğu ve atık oluşumunun en aza 
indirildiği bir ekonomik yaklaşım olarak 
tanımlamıştır (EC, 2015: 2).

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği (SDK Türkiye) döngüsel eko-
nomiyi, bir üretim sisteminde oluşan her 
atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede 
ham madde maliyetinin minimize edildi-
ği, kaynak verimliliğinin ve çevresel fay-
danın ise maksimumda tutulduğu, sür-
dürülebilirlik ve inovasyon tabanlı yeni 
bir üretim modeli olarak tanımlamakta-
dır (SKD Türkiye, 2020a). 

Ellen MacArthur Vakfı (2013: 22) dön-

güsel ekonomiyi, yenilenebilir enerjiye 
geçen, toksik kimyasalların kullanımını 
en aza indiren hatta tamamen ortadan 
kaldıran ve israfı önlemeyi başaran ona-
rıcı bir sanayi ekonomisi olarak ifade 
etmektedir. 

Döngüsel ekonomi sistem ve kaynak 
sorunlarına odaklanan temel üç unsura 
dayanmaktadır. Bunlar doğal sermayeyi 
korumak ve geliştirmek, kaynak verimli-
liğini optimize etmek ve sistem etkinliği-
ni korumak olarak sıralanabilir (Önder, 
2018: 199).

PAGEV’e göre döngüsel ekonomi, do-
ğası ve amacı itibariyle iyileştirici olan 
ve kaynakların döngüsel bir şekilde 
yönetildiği endüstriyel bir ekonomidir. 
Döngüsel ekonomi kavramı, toplumun 
kaynaklardan maksimum değer alması-
nı ve kaynak tüketimini reel ve gelecek 
ihtiyaçlara göre uyarlamasını sağlar. 
Atık önleme, yeniden kullanım, geri dö-
nüşüm, malzeme ve enerjide geri ka-
zanım toplumun kaynaklarından mak-
simum değer almasını ve tüketimi reel 

ihtiyaçlara göre uyarlamasını mümkün 
kılar. Böylece birinci kaynaklara yönelik 
talep optimize edilir ve buna bağlı olarak 
çevreye etki ve enerji kullanımı azalmış 
olur (PAGEV, 2015: 3).

Sauvé ve diğerleri, döngüsel ekonomiyi 
işlenmemiş kaynakların çıkarılması ve 
atık üretimi ile ilişkili çevresel dışsallık-
ları içselleştiren kapalı döngü malzeme 
akışkanlığı ile malların üretim ve tüke-
timi olarak tanımlamışlardır (Sauvé ve 
diğerleri, 2016: 49).

Dünyadaki en büyük çevre sorunların-
dan biri atık üretimi olduğu için döngüsel 
ekonomi, çevresel bozulma ve kaynak 
kıtlığının üstesinden gelmenin yolu ola-
rak görülmüştür. Son yıllarda da dön-
güsel ekonomi kavramı altında “azalt, 
yeniden kullan ve geri dönüştür” 3R 
(reduce, reuse, rcycle) kuralları uygu-
lanmaya çalışılmaktadır. Örneğin Çin’de 
atık önleme büyük sorunlara yol açmış-
tır. Dolayısıyla Çin hükümeti atık yöne-
timi konusunda bazı zorluklarla karşı 
karşıya kalmış olsa da büyük başarılar 

Kaynak: Önder, 2018: 200; Innovation, 2018; Ellen MacArthur Foundation, 2013: 24.

Şekil 2: Döngüsel Ekonomi Modeli Yapısı
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da elde etmiştir (Liu ve diğerleri, 2017: 
1315; Önder, 2018: 199).

Doğrusal ekonomik sistemden farklı ola-
rak döngüsel ekonomik sistemde, hem 
üretim hem de tüketim süreçlerinin her 
birinde daha önce belirtilen 3R yaklaşı-
mı görülmektedir. Şekil 2’de bir ürünün 
üretiminden tüketimine kadar geçen 3R 
süreci yer almaktadır. Bu şekilden de 
görüleceği üzere döngüsel ekonominin 
temel hedefi, atık miktarını en aza indir-
mektir. Dolayısıyla döngüsel ekonomik 
sistemde, atık yönetimi önemli bir yer 
tutmaktadır.  

Atık yönetimi, insanların sosyal hayat-
larını devam ettirebilmek ve sağlığını 
koruyabilmek amacıyla, atık maddelerin 
toplanması, işlenmesi, geri dönüştürül-
mesi ya da yok edilmesi sürecini ifade 
etmektedir (Önder, 2018: 200). Öyleyse 
atıkların yeniden kullanılması, geri dö-
nüştürülmesi ya da bir enerji kaynağı 
olarak kullanılması seçeneklerinin dik-
kate alınması gerekmektedir.

Atıkların ham madde olarak ekonomiye 
kazandırılmasını amaçlayan döngüsel 
ekonominin, ham maddeye olan talebi 
düşürmesi beklenmektedir. Bu durumda 
ülkelerin ithalata bağımlılığını azaltarak 
şirketlerin karşılaştığı fiyat değişkenli-
ği, tedarik belirsizliği ve kıt kaynakların 
neden olduğu sorunlarla başa çıkması 
daha kolay olacaktır (Ay Türkmen ve Kı-
lıç, 2020: 2542).

Döngüsel ekonominin temel amacı, 
kapalı devre malzeme akışı ile doğal 
çevreyi ve doğal kaynakları korumaktır. 
Döngüsel ekonominin başarılması, te-
darikçiler, üreticiler, perakendeciler, top-
tancılar, ikincil dağıtıcılar, ikincil üretici-
ler ve tüketiciler ile işbirliği yapılmasına 
bağlıdır. Bunun için kapalı devre akışın 
elde edilmesinin ön koşulu bilgi alışveri-
şidir (Wu, 2014: 9-10). 

Üretim sürecinde daha az kaynak ve 

malzeme kullanmak ve ekonomiyi daha 
döngüsel hale getirmek için R stratejileri 
olarak bilinen yeni yaklaşımlar geliştiril-
miştir. Bu yaklaşımlardan biri de 9R mo-
delidir. Şekil 3’te de görüldüğü gibi 9R 
modeli yüksek döngüsellikten (düşük 
R-sayısı) düşük döngüselliğe (yüksek 
R-sayısı) doğru sıralanan bir dizi strateji 
sunmaktadır (Potting ve diğerleri, 2017: 
14-15). 

Döngüsel ekonomi, maddi kaynakların 
kullanımı ve geri dönüşümünün yanı 
sıra biyogaz, rüzgâr, güneş gibi yenile-
bilir enerji kaynaklarının kullanımını da 
kapsamaktadır (Patil ve diğerleri, 2020).

5.1. Dünyada ve Türkiye’de 
Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı

Döngüsel ekonomi, dünya genelinde 
birçok ülke tarafından desteklenmekte-
dir. Örneğin Çin, döngüsel ekonomiyi 
ulusal politika aracı olarak belirlemiş-
tir. Malzemelerin verimliliğini ve enerji 
kullanımını iyileştirmeyi amaçlayan Çin 
Hükümeti, doğrusal ekonomiyi sürdü-
rülebilir kalkınma stratejisi olarak kabul 

etmişlerdir. 2002 yılında resmen kabul 
edilen bu strateji, Çin’de bir dizi pilot böl-
gede uygulanmış ve günümüze kadar 
da geliştirilmiştir (Su ve diğerleri, 2013: 
2015). Öte yandan döngüsel ekonomi 
AB, Japonya, ABD ve diğer bazı ülkeler-
de çevresel sorunlar ve atıkların çözü-
müne yönelik politika aracı olarak dikka-
te alınmıştır (Yılmaz, 2019: 61). Hemen 
hemen tüm dünyanın döngüsel ekono-
miyi desteklemesinin amacı, ekonomik 
büyüme ile çevresel baskı arasındaki 
ilişkiyi ayrıştırmak istemelerinden kay-
naklanmaktadır. Döngüsel ekonominin 
dünyadaki uygulamalarında, yeniden 
kullanımdan daha çok geri dönüşüme 
odaklı olduğu görülmektedir (Ghisellini 
ve diğerleri, 2016: 11). 

Döngüsel ekonominin hayata geçirilme-
sinde AB’nin özel bir çabası bulunmak-
tadır. Bu konuda hazırlanan en önemli 
plan AB’nin 2015 yılında hazırladığı 
“Döngüyü Kapatmak - Döngüsel Ekono-
mi için AB Eylem Planı” adlı plandır. Bu 
planda bir ürünün tasarım aşamasından 
tüketim aşamasına kadar geçen süreç-
teki azaltım, yeniden kullanım ve geri 

Döngüsel
Ekonomi Daha akıllı

ürün
kullanmak ve
imal etmek

Ürünlerin ve
bileşenlerinin

yaşam
süresini
üzatmak

R0 Reddetmek
(Refuse)

Ürünün yerine aynı işlevi sağlayan
farklı bir ürün sunmak.
Ürünün kullanımını daha şiddetli
hale getirmek
Ürün imalatında verimliliği arttırmak
veya daha az kaynak kullanmak
Kullanılabilecek ürünlerin başka
tüketicilerin kullanımını sağlamak
Arızalı ürünlerin tamiri yapılarak temel
işlevlerini yerine getirmesini sağlamak

R1 Yeniden Düşünmek
(Rethink)

R2 Azaltmak
(Reduce)

Artan
Döngüsellik

Doğrusal
Ekonomi

Malzemeleri
yararlı

kullanmak

Temel Kural:
Daha yüksek
döngüsellik
= daha az

doğal kaynak
ve daha az

çevresel
bask

R3 Tekrar Kullanmak
(Re-use)

R4 Tamiz Etmek
(Repair)

Eski bir ürünü tamir ederek kullanılabilir
hale getirmek

R5 Yenilemek
(Refurbish)

Malzemeleri aynı kalitede ya da daha
düşük kalitede malzemelere dönüştürmek

R8 Geri Dönüşüm
(Recyle)

R9 İyileştirme
(Recover)

Devre dışı kalmış bir ürünün parçalarını
başka bir ürünün üretiminde kullanmak

Malzemerin yakılması sonucu enerji
elde etmek

R7 Başka Amaca Uygunluk
(Repurpose)

Devre dışı kalmış bir ürünün parçalarını
aynı foknsiyona sahip yeni bir ürünün
üretiminde kullanmak

R6 Yeniden Üretmek
(Remanufacture)

Kaynak: Potting ve diğerleri, 2017: 15.

Şekil 3: Üretim zincirinde döngüsellik stratejileri (öncelik sırasına göre)
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dönüşüm süreçlerine bağlı kalınması 
gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca planda 
ürünün hayat seyrinin döngüsel ekono-
miye uygun olması gerektiği ve atıkların 
yönetimi yer almaktadır. Ayrıca AB’nin 
2014 yılındaki planında “Döngüsel Eko-
nomiye Doğru: Sıfır Atık Programı” ile 
de özellikle ambalaj atıklarının azaltımı 
üzerine hedefler koymuş, özellikle kamu 
alımlarında yeşil sertifikalı ürünlere ön-
celik verilmesi belirtmiştir (EC, 2014). 
AB’nin 2020 yılında hazırlanan “Daha 
Temiz ve Daha Rekabetçi Bir Avrupa 
için Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” 
2015 yılındaki Eylem Planı’na göre 
daha kapsamlı bir plan olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu plan da iklim değişik-
liği özelinde bir alt başlığın olması ve 
iklim değişikliği ile mücadelede küresel 
düzeyde liderlik ifadelerine yer verilmesi 
açısından farklılık göstermektedir (EC, 
2020).

AB’nin yanı sıra döngüsel ekonomi ala-
nında üye ülkeler tarafından da çeşitli 
uygulamalara başvurulduğu görülmek-
tedir. Örneğin Fransa’da 2013 yılında 
François-Michel Lambert tarafından 
Ulusal Döngüsel Ekonomi Enstitüsü ku-
rulmuştur. Bu enstitü, ortak bir süreçte 
döngüsel ekonomiyi teşvik etmeyi ve 
kaynak verimliliğini artırmayı amaçla-
maktadır (INEC, 2020). Danimarka 2011 

yılında, 2050 yılına kadar fosil yakıtlar-
dan bağımsız olacaklarını açıklamış ve 
döngüsel ekonomiye yönelik hedeflerini 
ortaya koymuştur. Bu doğrultuda “Sıfır 
Atık Danimarka” projesi ile de döngü-
sel ekonomiye yönelik adımlar atılmıştır 
(Institut Montaigne, 2016: 47; Önder, 
2018: 201). Avusturya’da ise atık önle-
me projesi kapsamında bina pasaport 
(bir anlamda enerji kimlik belgesi) proje-
si geliştirilmiştir. Binaların bakım planları 
ile binalarda geri dönüştürülebilir malze-
me kullanımının artırılması amaçlan-
mıştır (Reichel ve diğerleri, 2015: 20).

Türkiye’de de döngüsel ekonomi ile ilgili 
oluşumlar devam etmektedir. Bu olu-
şumlardan biri “SKD Türkiye”dir. 2004 
yılında kurulan bu dernek, sürdürülebilir 
sanayi ve döngüsel ekonomi üzerine ça-
lışmalar yapmaktadır. Diğer bir oluşum 
ise “Türkiye Döngüsel Ekonomi Platfor-
mu” dur. Bu platform 2016 yılından bu 
yana Avrupa İmar ve Kalkınma Banka-
sı’nın (EBRD) fon desteği ile yürütülen 
Türkiye Materials Marketplace Projesi 
ve beraberindeki tüm döngüsel ekonomi 
çalışmalarının birleştiğinin SKD Türkiye 
tarafından duyurulmasıyla kurulmuştur 
(SKD Türkiye, 2020b). Platformun ku-
rulmasının amacı, döngüsel ekonomi 
alanındaki bilgi ve kaynak ihtiyacını gi-
dermek, ölçüm mekanizmaları sunmak, 

teknik hibe destekleri sağlamak ve işbir-
liği olanakları yaratmak olarak sıralana-
bilir (Türkiye Döngüsel Ekonomi Platfor-
mu, 2020). 

5.2. Döngüsel Ekonomik Sistemde 
Karşılaşılan Engeller

Döngüsel ekonomik sistemde şirketler, 
kaynakları mümkün olduğunca uzun 
süre kullanımda tutmak için tasarlanmış 
ürünleri üretmeye ve yeniden kullan-
maya öncelik vermektedirler. Örneğin 
iPhone 7’nin kullanım süresi bittiğinde 
onu çöpe atmak yerine, kullanılabilen 
parçalarını daha sonraki modellerinde 
kullanılmak üzere Apple’a iade etmek 
yeterli olacaktır (Hunter, 2019). 

Döngüsel ekonomik sistemde bazı en-
gellerle de karşılaşmak mümkündür. 
Döngüsel ekonomik sistemin yaygın 
kullanılmasının sanayideki uygulamada 
ve tüketim modellerinde büyük değişik-
likler getireceği ileri sürülmektedir. Bu 
değişiklikler sonucu ortaya çıkacak en-
geller yedi başlık altında toplanmıştır. 
Bu engeller; yoğun kaynak kullanan alt-
yapı ve kalkınma modellerinde çıkmaza 
girmek, kaynak kullanımına uygun fiyat 
koymanın önündeki politik engeller, ön 
maliyetlerin yüksekliği, karmaşık ulusla-
rarası tedarik zincirleri, tüketici hevesi-
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nin olmaması, şirketler arası işbirliğinin 
zorlaşması ve yenilik mücadelesi olarak 
sıralanabilir (Preston, 2012: 14-15).  

Öte yandan Rizos ve diğerleri tarafın-
dan KOBİ’lere yönelik olarak yapılan ça-
lışmada da, döngüsel ekonomiye yöne-
lik uygulamaların önündeki engeller de 
yedi grupta ele alınmıştır. Bu engeller; 
çevresel kültür, finansal engel, hükümet 
desteği ve etkin mevzuat yetersizliği, 
bilgi yetersizliği, idari yük, teknik beceri 
yetersizliği ve arz talep ağındaki destek 
yetersizliği olarak sıralanabilir (Rizos ve 
diğerleri, 2015: 3-6). 

Çalışmada KOBİ’lerin en sık karşılaştığı 
engellerin yeni ürün geliştirmek isteyen 
KOBİ’lerin finans kaynaklarına erişeme-
mesi, yeşil ekonomiye yönelik yatırım-
larda ön maliyetlerin yüksek olması ve 
döngüsel ekonominin yararları hakkında 
bilgi eksikliği gibi engellerinin bulundu-
ğu tespit edilmiştir (Rizos ve diğerleri, 
2015: 18).

Yapılan bir başka çalışmada ise döngü-
sel ekonominin uygulanmasına yönelik 
engeller dört grupta ele alınmıştır. Bu 
engeller kültürel, düzenleyici, teknolojik 
ve piyasa olarak sıralanmıştır. Bu engel-
lerin birbiriyle ilişkili olduğu görülmekte-

dir. Örneğin, döngüsel ekonomi konu-
sunda tereddüt eden bir şirket, döngüsel 
tasarımlar geliştirmeyecektir. Dolayısıy-
la tüketiciler döngüsel tasarımlarla ilgili 
farkındalıktan uzak kalacaktır. Bu da 
döngüsel ekonomi için gerekli teknoloji-
lerin geliştirilmesini engelleyecektir (Kir-
chherr ve diğerleri, 2017: 6).

6. Dünyada Döngüsel Ekonomiyi 
Uygulayan Şirket Örnekleri

Döngüsel ekonomiye yönelik dünya ge-
nelinde uygulamalarda bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

Pentland Brands 2017 yılından bu yana 
üretim sürecinde mikrofiberler ve ürünle-
rin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. Örneğin Berghaus polar 
serisi, geri dönüştürülmüş şişelerden ya-
pılmış Polartec kumaş kullanılarak üre-
tilmektedir. Bu polarları elde etmek için 
depolama alanından iki milyondan fazla 
plastik şişe toplanmıştır. Speedo H20 
serisi, kısmen okyanuslardan geri kaza-
nılan balık ağlarından yapılmış naylonun 
geri dönüştürülmesi ile elde edilmiştir. 
Böylece şirket, yeni markaları hızlı bir 
şekilde entegre etmiş, otomasyon süreci 
sayesinde maliyetlerini düşürmüş ve bu 
ürünleri müşterilerine tek bir mağazadan 

sağlamıştır. Ayrıca şirket, kişiselleştiril-
miş ürünler sunma süresini önemli ölçü-
de azaltmıştır (Pentland Brands, 2019; 
Organik İnsan, 2020).

doTERRA, “ortak etki sağlama (co-im-
pact sourcing)” yoluyla dünyanın dört bir 
yanındaki gelişmekte olan 45’ten daha 
fazla ülkedeki yerel bitki yetiştiricileri ile 
ortak çalışmalar yapmakta ve onlardan 
yağ tedarikinde bulunmaktadır. Bu yolla 
yetenekli kırsal kesim çiftçilerini bir ara-
ya getirerek seri üretim yağlarını satın 
alarak uzun vadeli karşılıklı yararların 
sağlandığı bir çalışma ortamı yaratıl-
maktadır. 

Böylece şirket, işlere adil ödemeler 
vererek daha güçlü yerel ekonomiler 
ve daha sağlıklı, daha istikrarlı teda-
rik zincirleri sağlamaktadır. Sektördeki 
herhangi bir şirketin temel isteği büyük 
araziler ve seri üretim yağları satın al-
mak olsa da, doTERRA, esansiyel yağ 
tesisleri için işbirliği yaptığı yerel çiftçi-
lerin uzman bilgisine daha çok önem 
vermektedir (doTERRA, 2020; Organik 
İnsan, 2020).

Levi Strauss şirketi, sektörlerle en iyi 
uygulamalar işbirliği ve paylaşımı yap-
maktadır. Şirket, piyasaya sürdüğü kı-
yafetlerde çevresel etkileri azaltmaya 
çalışmaktadır. Örneğin Levi Strauss 
şirketi, üretim sürecinde su ve atık kulla-
nımını azaltıcı çalışmalar yapmakta ve 
özel verilerini herkesle paylaşmaktadır. 
Hatta 2019 yılında düzenlemiş oldukları 
konferansta, 2025 yılına kadar su kulla-
nımlarını %50 azaltacaklarını bildirmiş-
lerdir. Ayrıca bu konferansta su tasarru-
fu sağlayan en iyi uygulamalar hakkında 
sahip oldukları bilgileri sektördeki diğer 
firmalarla paylaşmışlardır (Holbrook, 
2019; Organik İnsan, 2020).

7. Seramik Karo Sektöründe 
Döngüsel Ekonomi

Seramik, bir ya da birden fazla metalin, 
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metal olmayan element ile birleşmesi ve 
sıkıştırılması sonucu oluşan inorganik 
bileşiktir. Genellikle kayaların dış etkiler 
altında parçalanması ile oluşan kil ve 
benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta 
pişirilmesi ile oluşur. Bu nedenle de se-
ramik için halk arasında pişmiş toprak 
esaslı malzeme denilmektedir (Ağaça-
yak, 2009). Hatta birçok kaynakta “top-
rakla ateşin dansı” ifadesi kullanılmakta-
dır. Seramiğin çok geniş kullanım alanı 
bulunmaktadır. Bu alanlar yapı ve sanat, 
elektronik, protez dişler, mekanik aksam-
lar, enerji sektörü olarak sıralanabilir. An-
cak en yaygın kullanım alanı inşaat sek-
töründe duvar ve yer kaplamalarındadır 
(Kuruç, 2016).

Seramik kaplama sektöründe pişmiş atık-
ların geri dönüşümü yapılabilmektedir. 
Bu süreç tüketim öncesi ve sonrası içe-
rikli üretimler şeklinde olmaktadır. Yapı-
lan geri dönüşümle oluşan üretimler ileri 
dönüşüm ve düşük dönüşüm olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Daha öncede ifade edildiği 
gibi geri dönüşüm, malzemenin kalitesini 
ve bileşimini bozmadan sonraki üretimde 
yeniden kullanma olarak tanımlanmakta-
dır. Seramik kaplama sektöründe pişmiş 
atıklar kırılarak tekrar üretim sürecinde 
kullanılabilmektedir (Poyraz ve Yılmaz, 
2018).

Seramik kaplama üretiminde çok mik-
tarda atık oluşabilmektedir. Bu atıkların 
bir kısmı tekrar kullanılamaz hale gelse 
de bir kısmının geri dönüşümle üretim 
sürecine kazandırılması mümkündür. 
Günümüzde dünya seramik kaplama 
sektöründe yapılan üretimlerde pişmiş 
atıkların geri dönüşümü sağlanabilmek-
tedir. AB, çevre duyarlılığı kapsamında 
seramik ürünlerin üretimi, geri dönüşümü 
ve kullanımına önem vermektedir. 

7.1. Dünyada Seramik Karo 
Sektöründe Geri Dönüşüm

Fireclay Tile sürdürülebilir yeşil üretim 
uygulamaları kapsamında geri dönüşüm-

lü malzemeler ile seramik karo üretimi 
yapan ABD’nin büyük şirketlerinden biri-
dir. Bu şirket yerel atık sahasından satın 
aldığı atık maddelerin, “sıfır atık yolcu-
luğumuz” felsefesiyle geri dönüşümünü 
sağlamaktadır (Fireclay Tile, 2020). 

Bir başka geri dönüşümle üretim yapan 
ABD şirketi Crossville seramik şirketi-
dir. Yeşil üretim sertifikasına sahip olan 
bu şirket, porselen ve seramik kaplama 
üretmektedir. Özellikle atık porseleni 
geri dönüştürerek pişmiş atıktan geri 
dönüşümlü üretim yapmaktadır. Argent, 
Athenaeum, Bluestone, Color Blox, Main 
Street, Manoir Crossville seramik şirketi-
nin yeşil ürün sertifikalı ürünlerinden ba-
zılarıdır (Crossville, 2019: 37). Bu ürün-
lerin bir kısmı %50 tüketici sonrası geri 
dönüştürülmüş içeriğe sahiptir (Crossvil-
le, 2019: 24).  

Bunların dışında Toto Seramik şirketi, 
Johnson Seramik şirketi, Royal Mosa 
Seramik şirketi, Refin Seramik şirketi 
gibi şirketler yeşil sertifikalı ürünlerinde 
pişmiş atık geri dönüşümünü gerçekleş-
tirmektedirler (Poyraz ve Yılmaz, 2018: 
260-264). 

7.2. Türkiye Seramik Karo
Sektöründe Geri Dönüşüm

Türkiye’de seramik karo üretiminde ge-
nel olarak %8 oranında atık oluştuğu, 
birinci kalite üretim yapan fabrikalarda 
ise bu oranın %13’ün üzerine çıktığı be-
lirtilmektedir (Karacasu, 2012: 7). Orta-
ya çıkan bu atıkların bir kısmı (yaklaşık 
%5), şirketlerin üretimine katılmaktadır. 
Atıkların üretime daha yüksek oranda 
katılamamasının nedeni, pişmiş atık geri 
dönüşüm işleminin kırma maliyetlerinin 
yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu nedenle şirketler atıkların kırma ma-
liyetine katlanmak yerine, yeni ham mad-
de kullanmayı tercih etmektedirler. Ayrıca 
şirketlerin pişmiş seramik atıklarını tekrar 
kullanabilmeleri için üretim sistemlerinde 
de değişiklik yapmaları gerekmektedir. 
Bu değişiklik de maliyetleri artırdığı için, 
şirketlerin geri dönüşüme pek sıcak bak-
mamalarına yol açmaktadır.

Türkiye seramik kaplama sektöründe 
faaliyet gösteren Söğütsen Seramik ve 
Ege Seramik şirketleri, üretimlerinde yük-
sek oranda pişmiş atış geri dönüşümü 
kullanmaktadır. Öte yandan Eczacıbaşı 
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Seramik ‘Eczacıbaşı Yapı Grubu Bozü-
yük Kampüsünden Çıkan Atıkların Geri 
Dönüşümü’ başlıklı proje çalışması ile 
pişmiş atıkların geri dönüşümü ile sera-
mik kaplamalar üretmektedir. Bu proje 
hayata geçtikten sonra daha az doğal 
kaynak kullanılmış ve maliyetler düşmüş-
tür. Ayrıca kullanılan ham madde miktarı 
azalmış, bunun sonucunda taşımacılık 
nedeniyle ortaya çıkan salım da azalmış-
tır (Tunalı ve Tamsü Selli, 2014: 212).

Türkiye’deki seramik kaplama sektörün-
de faaliyet gösteren şirketlerin internet 
sitelerinde geri dönüşümle ilgili bilgiler 
yer almamaktadır. Pişmiş atık geri dö-
nüşümüne ilişkin bilgiler şirket felsefesi 
geri gizli tutulduğundan, bu konuda fazla 
bilgiye ulaşılamamıştır.

8. Sonuç

20. yüzyılla birlikte hızla artan nüfus ve 
ürün talebi, insan sağlığı ve ekosistem 
üzerinde birtakım sorunlar doğurmuştur. 
Modern toplumlar aşırı tüketim sürecine 
geçmişler, bu durum çevresel kirliliği ve 
atık miktarında artışı beraberinde getir-
miştir. Çevresel kirlilik ise küresel ısınma 
ve iklim değişikliğine yol açmıştır. 

Bu sorunun mevcut doğrusal ekonomik 
sistemle çözülemeyeceğinin anlaşılması 
üzerine alternatif arayışlar başlamıştır. 
Çevre üzerindeki baskının azaltılarak 
sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştiri-
lebilmesi için yeşil ekonomi, mavi ekono-
mi ve döngüsel ekonomi gibi yeni yakla-
şımlar geliştirilmiştir. 

Döngüsel ekonomi, artan çevre kirliliği-
nin önlenmesi ve sürdürülebilir kalkın-
manın sağlanabilmesi için geliştirilen 
bir kavramdır. Bu kavram son yıllarda 
yaygın olarak kullanılır hale gelmiştir. 
Döngüsel ekonominin temeli, yenilene-
bilir kaynaklarını olabildiğince uzun süre 
kullanmaya, yenilenemeyen kaynakları 
ise yenilenebilir kaynaklarla değiştirme-
ye dayanmaktadır. 

Döngüsel ekonomi, ekonomide kulla-
nılan kaynakların azaltılması, yeniden 
kullanılması ve geri dönüştürülmesini 
amaçlamaktadır. Bu yolla döngüsel eko-
nomi kapsamında atık miktarının azaltı-
larak kaynakların tükenmesi ve çevrenin 
bozulmasını önleyecek üretim yöntem-
leri geliştirilmiştir. Döngüsel ekonominin 
amacına ulaşabilmesi için üretici dav-
ranışları kadar tüketici davranışları da 
önem arz etmektedir. Dolayısıyla birçok 
ülkede kamu ve özel sektör, geri dönüş-
türülebilir ya da yeşil ürünleri tercih eder 
hale gelmiştir. 

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında doğ-
rusal ekonomik sistemden döngüsel 
ekonomik sisteme geçmek için ortaya 
konulan çabalar desteklenmelidir. Bu-
nun için döngüsel ekonomi kapsamında 
üretim ve tüketim kalıpları değiştirilerek, 
doğal kaynakların gelecek nesillere bıra-
kılması sağlanabilir. Sonuç olarak çevre 
sorunları ve kaynakların kıtlığı dikkate 
alındığında, sürdürülebilir kalkınma ve 
döngüsel ekonomi konuları uzun süre 
dünyanın gündeminde kalmaya devam 
edecektir.
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BİR KONU

Döngüsel Ekonomi ve 
Sürdürülebilirlik: 
Daha İyi Olabilir miyiz?

Özet

Sanayi Devrimi ile başlayan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında daha da hız ka-
zanan sınırsız bir büyüme gayreti içine giren ülkeler, mevcut ekonomik sistemin 
yarattığı çevresel ve ekolojik problemlere duyarsız kalmıştır. Sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilir kalkınmanın öne çıkması ile mevcut ekonomik sistem olan doğrusal 
ekonominin durumu düzeltmekte yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Bu çalışma, sür-
dürülebilir kalkınma için döngüsel ekonomiyi kavramsal olarak inceleyip, örnekler 
eşliğinde ilişkili kavramlarla açıklamaya çalışmaktadır. Çalışma kapsamında ay-
rıca gezegenimiz ve gelecek nesiller için nasıl daha iyi olabileceğimiz de tartışıl-
maktadır.

Anahtar Kelimeler: Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkın-
ma, Paylaşım Ekonomisi.

Giriş

Sürdürülebilirlik, en genel anlamıyla şu anki kendi ihtiyaçlarımızı gelecek kuşakla-
rın ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmek olarak ifade edilebilir. Bundan 
yüzyıllar önce, 55-135 yılları arasında yaşamış olan, Anadolu’da bir Yunan kö-
yünde köle olarak doğan Stoacı filozof Epiktetos’un da söylediği gibi mutluluğun 
elde olan ile yetinerek ve başkasına ait olana göz dikmeden, imrenmeden veya 
sahip olmaya çalışmadan gerçekleşebileceğidir. O dönemde Stoacılar mutlulu-
ğu, hayatta her ne olursa olsun kabul etme bilgeliğini benimseyerek aramışlardır. 
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Sürdürülebilirliğin özünde yatan, bugün-
kü kaynakların gelecek nesillere kayıp-
sız bir şekilde aktarımını sağlamaktır; 
yani başkasına ait olana açgözlülük 
yapmamak ve emanete hıyanet etme-
mektir. Bu bağlamda ülkelerin kalkın-
ma çabaları içerisinde sanayileşmeleri 
sonucunda kitlesel üretim kaynakları 
tükenmeye başlamış, çevre kirliliği ve 
atıklar artmış ve bu durum insan sağlı-
ğını ve gelecek nesillerin refahını olum-
suz derecede etkileyecek büyüklüğe 
ulaşmıştır (Önder, 2018:196). Döngüsel 
ekonomi, sürdürülebilir kalkınma anla-
yışı ile mevcut ekonomik yaklaşımlara 
alternatif olarak ortaya çıkmıştır.   

Sanayileşme ile birlikte, doğal kaynak 
kullanımında küresel düzeyde önemli 
bir artış gerçekleşmiştir. Gelişen bilgi 
ve iletişim teknolojileri sayesinde arz 
tarafında yaşanan verimlilik üretim ma-
liyetlerini azaltmış, tüketimi de oldukça 
artırmıştır. Tüm bu süreç, sınırlı kaynak-

ların daha hızlı bir şekilde tüketilmesi 
ve çevresel yükün her geçen gün daha 
hissedilir bir şekilde artmasıyla sonuç-
lanmıştır (Özsoy, 2018:129). 

Living Planet Raporu, insanlığın ya-
ratmış olduğu doğa tahribatının sade-
ce yaban hayat üzerinde değil, insan 
sağlığı ve hayatın tüm yönleri üzerinde 
çok önemli etkilere yol açtığının altını 
çizmektedir. Doğal varlıkların korunma-
maya devam edilmesi durumunda, kar-
bon depolamadan mahsul tozlaşmasına 
kadar doğa tarafından sağlanan temel 
hizmetler üzerindeki etki, 2050 yılına 
kadar kümülatif olarak 10 trilyon dolara 
mal olacağı tahmin edilmektedir. 

Bunun aksine, doğayı korumaya ve eski 
haline getirmeye yardımcı olan sürdü-
rülebilir kalkınmaya odaklanılması du-
rumunda, önemli ekonomik kazançlar 
(2050’ye kadar 230 milyar dolar) sağ-
lanması beklenmektedir (WWF, 2020).   

Sanayileşmiş ülkelerdeki mevcut üretim 
ve tüketim modelleri sürdürülebilir ol-
maktan uzaklaşmış, artan gelir seviyesi 
ve yükselen yaşam standartları gezege-
nimizin taşıma kapasitesinin çok üstün-
de bir üretim-tüketim (al-yap-kullan-at/
take-make-use-dispose) döngüsüne 
sokmuş, tüm doğal kaynaklar ve eko-
sistem üzerinde artan bir baskı oluştur-
muştur (Sapmaz Veral & Yiğitbaşıoğlu, 
2018:1). Bunun yanında sanayileşmiş 
ülkelerde fosil yakıtlara bağımlı olarak 
çalışan sanayi sektörünün üretim sü-
reçleri, ürün ile birlikte atık maddeler de 
üretmekte ve tüketim süreçleri de çev-
re kirliliğini artırmaktadır. Tüketicilerin 
moda ve teknolojiye olan ilgileri sebebiy-
le, almış oldukları ürünler kullanım ömrü 
bitmeden atık haline gelmekte ve ortaya 
çıkan atıklar çevrenin kendini yenileme 
hızından daha hızlı şekilde artmasına 
sebep olmaktadır (Önder, 2018:197).  

Döngüsel ekonomi, bir üretim sistemin-
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de oluşan her atığın tekrar değerlendiril-
diği, bu sayede hammadde maliyetinin 
minimize edildiği, kaynak verimliliğinin 
ve çevresel faydanın ise maksimumda 
tutulduğu, sürdürülebilirlik ve inovas-
yon tabanlı yeni bir üretim modelidir. 
Döngüsel ekonomi tedarik zincirinden 
tüketime kadar bir ürünün yaşam dön-
güsünün tüm noktalarında kullanımda 
olanı en üst düzeye çıkarmayı, başka 
bir amaç için yeni bir kaynağa dönüştür-
meyi, birincil hammaddelerin, mümkün 
olduğunca geri kazanılmış ve başka bir 
amaç için kullanmak üzere değiştirilen 
materyallerle ikame edilmesini amaçla-
maktadır (Açıkalın, 2020:241-242).

Bu çalışmada döngüsel ekonomi, sür-
dürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik; 
kavramsal olarak incelenip, örnekler 
eşliğinde ilişkili kavramlar ile beraber 
açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsam-
da gezegenimiz ve gelecek nesiller için 
nasıl daha iyi olabileceğimiz de tartışıl-
maktadır.     

1. Döngüsel Ekonomi

Doğal kaynakların sınırlı oluşunu gör-
mezden gelen doğrusal ekonominin te-
mel amacı ekonomik kalkınmayı sürekli 
kılmak olsa da ortaya koyduğu ekono-
mik model bakımından materyal ve 
enerji akışına göre sürdürülebilir nitelik-
te değildir (Koçan vd., 2019:528). Sınırlı 
doğal kaynaklar ve üretim ile tüketimin 
ortaya çıkardığı problemler; gelecek ne-
sillerin ihtiyaçlarını da gözeterek, ham-
maddelere olan ihtiyacı azaltan, kaynak 
verimliliğini ve yenilenebilir enerji kulla-
nımlarını esas alan yapısal bir dönüşü-
mü zorunluluk haline getirmiştir (Sap-
maz Veral & Yiğitbaşıoğlu, 2018:2).

Avrupa Birliği (AB), döngüsel ekonomiyi 
ürün, malzeme ve kaynakların değe-
rinin ekonomide olabildiği kadar uzun 
tutulduğu ve atık miktarının en düşük 
olduğu bir ekonomik yaklaşım olarak ta-
nımlamaktadır (European Commission, 

2015). Döngüsel ekonomi, ekonomide 
yer alan tüm ürünlerin, bu ürünlerin üre-
timinde kullanılan tüm süreçlerin yeni-
lenebilir enerjiye dayalı olması, toksik 
kimyasalların kullanımına son verilmesi 
ve malzeme, ürün, süreç, sistem ve iş 
modelleri seviyelerini kapsayan onarıcı 
bir ekonomik anlayışın yerleşmesini ge-
rektirmektedir (Çetin, 2020). 

Döngüsel ekonomi, doğadan esinlene-
rek ortaya çıkmış bir yaklaşımdır. Kav-
ramın kökleri endüstriyel ekoloji, ekolo-
jik ekonomi, endüstriyel ekosistemler, 
temiz üretim, ürün hizmet sistemleri, 
biyomimikri, doğal kapitalizm ve sıfır 
emisyona dayanmaktadır (Yalçın & Ne-
giz, 2020:28). Doğa atık üretmemekte, 
doğada her şey tekrar kullanılmaktadır. 
Bu durumun endüstriyel üretimdeki kar-
şılığı döngüsel ekonomi olarak görül-
mektedir. Döngüsel ekonomi, materyal 
ve enerji döngülerinin yavaşlatılması 
veya daraltılması suretiyle kaynak gir-
dileri, atık, emisyon ve enerji kaynakla-
rının en aza indirgendiği bir ekonomik 
sistem olarak ifade edilmektedir. Dön-
günün kapatılması, endüstriyel ekoloji 
yaklaşımının temelini oluşturmaktadır; 
bu sebeple bazı araştırmacılar döngüsel 
ekonomi kavramının endüstriyel ekoloji-
den türetildiğini savunmaktadır (Özsoy, 
2018:131). Döngüsel ekonomi, uzun 
ömürlü tasarım, bakım, onarım, yeniden 
kullanım, yeniden üretim, yenileme ve 
geri dönüşümü kullanmaktadır. Döngü-
sel ekonominin temel ilkeleri aşağıdaki 
gibi sıralanabilir: (Koçan vd., 2019:538-
539; Özsoy, 2018:134-135).

- İç döngülerin gücü 
- Döngülerin daha uzun hale 
  getirilmesinin etkisi
- Kademeli kullanımın gücü
- Saf girdilerin gücü 

Endüstriyel üretimde bir ürüne ilişkin 
döngülerin daralması, o üründen daha 
fazla değer yaratıldığını ve bir ürüne 
ilişkin döngülerin daha uzun hale getiril-

mesi, yeni bir ürün üretmek için gerekli 
materyal, enerji ve işgücünden tasarruf 
edilebileceğini göstermektedir. Diğer bir 
ifadeyle iç döngüler arttıkça, bir ürünün 
bütünlüğü, karmaşıklığı, üründe gömü-
lü emek ve enerji daha iyi korunmuş 
olmaktadır. Bir ürünün değer zinciri bo-
yunca tekrar kullanımının çeşitlendiril-
mesi ve toplama ve yeniden dağıtım ile 
teknik bileşenlerin korunması, ürünün 
ömrü ve materyal verimliliği açısından 
artış sağlanabileceğine dikkat çekmek-
tedir. Kademeli kullanıma pamuklu bir 
elbisenin ikinci el pazarda tekrar satı-
larak kullanılması, daha sonra mobilya 
sektöründe döşeme dolgusu olarak de-
ğerlendirilmesi örnek olarak verilebilir.    

Döngüsel ekonominin amacı, kullanılan 
kaynak ve materyallerin değerinin ola-
bildiğince uzun süre korunmasını ve sık 
kullanılmasını sağlamak ve sonuçta ola-
bildiğince az atık -ve hatta mümkünse 
sıfır atık- ortaya çıkarmak olarak ifade 
edilebilir (Özsoy, 2018:131). Döngüsel 
ekonomi, üretim ve tüketim paradigma-
larının değişmesini ve tüm süreçlerin 
yeniden tanımlanmasını gerektirmekte-
dir. Bu açıdan döngüsel ekonomi sistem 
ve kaynak problemlerine odaklanan üç 
temel unsura dayanmaktadır (Önder, 
2018:199): 

- Doğal sermayeyi korumak ve geliştirmek
- Kaynak verimliliğini optimize etmek

Şekil 1: Döngüsel Ekonomi

Kaynak: Çetin, 2020.   
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- Sistem etkinliğini korumak 

Döngüsel ekonominin gerekli kıldığı bir 
diğer değişim de tüketici kavramıyla il-
gilidir. Tüketici, kelime anlamı gereği bir 
malı alan, kullanan ve tüketen, yani atı-
ğa dönüştüren kişi anlamına gelmekte-
dir. Döngüsel ekonominin amaçlarından 
birinin atıkların sıfırlanması olduğu için 
tüketici kavramının değişmesi ve tüke-
ticinin yerini kullanıcı kavramının alması 
gerekmektedir. Kullanıcı kavramına ör-
nek olarak birçok internet işletmesinin 
kendi ürünlerini satın alan kişileri müş-
teri ya da tüketici olarak değil, kullanıcı 
(user) olarak tanımladıkları görülmekte-
dir. Bir sosyal medya platformunu ya da 
telefondaki bir uygulamayı kullanan bir 
kişi, kullanılan ürünü aslında gerçek an-

lamda tüketilmemekte ve uygulamanın 
yeni bir versiyonu çıktığında eski versi-
yonu atığa dönüştürüp yenisini almaya 
gerek kalmadan, bir güncelleme ile aynı 
ürünü bir üst versiyonuyla kullanmakta-
dır (Çetin, 2020). Bu da döngüsel ekono-
minin kapalı döngü sistemini göstermek-
tedir. Zaten döngüsel ekonomi, sistemin 
içine girmiş olan ürün, malzeme ve 
kaynakların sahip oldukları değerin sis-
temde olabildiğince uzun süre kalmasını 
hedeflemektedir (Atalay Onur, 2020:24).   

Döngüsel ekonomi düşüncesinde “al 
ve tüket” anlayışı yerine, uzun ömürlü 
ürünlerin kiralanabilir ya da paylaşılabilir 
olduğu bir anlayışın yerleşmesi ve ürü-
ne dair tüm bileşenlerin değiştirilebilir, 
tekrar kullanılabilir ve %100 geri dönüş-

türülebilir özelliklere sahip olması gerek-
mektedir. Bu çerçevede değerlendirdiği-
mizde, döngüsel ekonominin aşağıdaki 
ana prensipler çevresinde şekillendiği 
ifade edilebilir (Çetin, 2020):   

- Hizmet ekonomisi: İşletmelerin ürün-
lerin sahibi olarak kaldığı ve satmak 
yerine ürünleri kiraladığı bir anlayışın 
benimsenmesi, böylece ürünün yenile-
nebilir olup olmadığı ve bir üst modele/
versiyona yükseltilip yükseltilemediğinin 
işletme tarafından kontrol edilmesi  
- Çevre öncelikli tasarım: Doğrusal 
(üret-kullan-at) ekonomide dikkate alın-
mayan modülerlik, uyarlanabilir olmak, 
yenilenebilir olmak, yeniden üretilebilir 
olmak gibi parametrelerin malzeme ve 
üretim süreci tercihlerinde öncelik ola-
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rak ele alınması 
- Sanayi ekolojisi: Bir üründe atık duru-
muna gelen bir malzeme veya bileşenin 
farklı bir sektörde girdi olarak kullanıla-
bilir olması 
- Tersine lojistik: Malzeme ve ürünlerin 
toplanıp tekrar üretime dahil edilmesini 
mümkün kılan kapalı devre bir lojistik 
anlayışının yerleşmesi

Döngüsel ekonomi, doğrusal ekonomi-
nin aksine, çevresel ve ekolojik tahribatı 
azaltarak büyüme ve kalkınmayı ger-
çekleştirmeyi amaçlamaktadır. Döngü-
sel ekonomi, sürdürülebilirlik ile ilişkili 
olup, yeşil ekonomi, mavi ekonomi ve 
kızıl ekonomi ile birlikte değerlendiril-
mektedir (Yalçın & Negiz, 2020:28). 

2. Sürdürülebilirlik 

Dünya’nın hastalığı olarak adlandırılan 
3P (3P: Pollution – Population – Po-
verty), kirlilik, nüfus ve yoksulluk kav-
ramlarını yavaşlatmanın veya stabil hale 
getirmenin yöntemleri aranmaktadır. Bu 
yöntemlerden ikisi döngüsel ekonomi ve 

sürdürülebilirlik kavramlarının geliştiril-
mesi ve uygulanması olarak sıralana-
bilir. Döngüsel ekonomiye giden yolun 
önemli unsurlarından birisi olan sürdü-
rülebilirlik kavramını öncelikli olarak ele 
almak gerekmektedir (Yılmaz, 2019:62).  
 
Biyolojik çeşitlilik kaybı, su, hava ve 
toprak kirliliği, kaynakların tükenme-
si ve aşırı arazi kullanımı gibi çevresel 
sorunlar, dünyanın yaşam destek sis-
temlerini giderek daha fazla tehlikeye 
atmakta ve daha sürdürülebilir sistem-
lere geçiş daha da acil ver önemli hale 
gelmektedir. Sürdürülebilir şehirlerden, 
sürdürülebilir ekonomilere, sürdürüle-
bilir işletmelerden sürdürülebilir kalkın-
maya kadar, sürdürülebilirlik, son yirmi 
yılın en sık kullanılan sözcüklerinden 
biri olarak değerlendirilebilir. Sürdürü-
lebilirlik, bireylerin doğaya karşı nasıl 
hareket etmeleri gerektiği, ötekinden ve 
gelecekten nasıl sorumlu oldukları ile il-
gilidir. Sürdürülebilirlik vizyonu, birey ve 
doğa ilişkisinin uzun vadeli ve belirsiz 
oluşu açısından adaleti hedefler (İyigün, 
2015:1228). Sürdürülebilirlik, tek başına 

ne iş dünyasının ne de hükümetlerin ba-
şarabileceği bir kavram değildir. Aksine 
sürdürülebilirlik; iş dünyası, hükümet ve 
sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımın 
sağlandığı noktada başarılabilir olarak 
değerlendirilmektedir. 

Günümüzde küresel sistem ve yatırım-
ların geleceği değişmekte ve sürdürü-
lebilirlik perspektifinin yatırımcı ilişkileri, 
işletmelerin strateji ve iş modellerinde 
daha yaygın olarak yer verilmesi ve 
aranan bir kriter olarak değerlendiril-
mesiyle hız kazanmaktadır. Halka açık 
işletmelerin hissedarları için kısa va-
deli getirileri en üst düzeye çıkarmaya 
odaklanmak yerine; tüm paydaşlarına 
ve çevreye iyi hizmet etmeye odaklan-
ması ve bunu şeffaflık ilkesi doğrultu-
sunda paylaşması beklenmektedir. 

Dünya piyasalarında yönetilen varlıkla-
rın çoğunluğu, Çevresel, Sosyal ve Yö-
netişim kriterlerini yatırım süreçlerine 
dahil eden varlık yöneticileri ve sahiple-
rinin artması, Birleşmiş Milletler Sorum-
lu Yatırım İlkeleri’nin, günümüz itibariy-
le toplam değeri 81,7 trilyon ABD doları 
varlık yönetimine sahip olan 2.000’in 
üzerinde imzacısı bulunmaktadır. Araş-
tırmalara göre sürdürülebilirliğe odak-
lanan yatırım fonları 2018 yılında 5,5 
milyar ABD doları kendine çekebiliyor 
iken; 2019 yılında dört katına çıkarak 
20,6 milyar ABD doları net sermaye ak-
şını kendine çekmiştir (Sürdürülebilirlik 
Gündemi, 2020:5).  

1970’lerde çevreci hareketlerin doğuşu 
ile büyümenin sınırlarına ilişkin tartış-
malar, çevre sorunlarının kalkınma ile 
ilgili ana sorularla nasıl ilişkilendirilebi-
leceğini gösterdi. Norveç’in eski Baş-
bakanı Gro Brundtland’ın başkanlık et-
tiği komisyon, 1980’lerin ortalarında bu 
tartışmanın odak noktası haline geldi 
ve 1987’de “Ortak Geleceğimiz” başlıklı 
dönüm noktası niteliğindeki raporla so-
nuçlandı (Scoones, 2007:590). Bu ra-
por, sürdürülebilirliğin günümüzün kla-
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sik modern tanımını sunuyordu:

“Sürdürülebilir kalkınma, gelecek ne-
sillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama 
yeteneklerinden ödün vermeden bugü-
nün ihtiyaçlarını karşılayan bir kalkın-
ma” olarak tanımlanmaktadır (WCED, 
1987:43). 

Sürdürülebilirlik kavramsal olarak eko-
lojik, ekonomik ve toplumsal boyutla-
rı kapsayan bütünsel bir yaklaşımdır. 
Özünde gelecek nesillere her açıdan 
yaşanılabilir bir dünya bırakmak vardır. 
Sürdürülebilirlik, kendini yenileyebilen 
temiz bir doğal çevre, eşitliğe ve refaha 
dayalı sosyal koşullar ve toplum ile çev-
reyi gözeten bir ekonomik sistem olarak 
tanımlanabilir. Biyolojik olarak sürdürü-
lebilirlik, türleri yok etmekten kaçınmak, 
hayatta kalmak ve yeniden üretmek an-
lamına gelirken; ekonomik olarak büyük 
yıkımlardan kaçınmak ve istikrarsızlıkla-
ra karşı koymak anlamına gelmektedir 
(Costanza & Patten, 1995:193). 

Şekil 2, bir bütün olarak ekonomik, 

çevresel ve sosyal olmak üzere sürdü-
rülebilirlik boyutlarını göstermektedir. 
Sürdürülebilirlik kavramı toplumu, doğa-
yı ve ekonomiyi iç içe geçmiş kümeler 
olarak ele almaktadır. Her biri birbiriyle 
ilişkilidir, dolayısıyla her birinin sürdürü-
lebilirliği de birbirine bağlıdır. 

Doğal kaynakların yenilenemeyecekleri 
bir hızda tüketilmesi durumunda, sürdü-
rülebilir bir ekonomiden söz edilemeye-
cektir, çünkü ekonomik sistemi devam 
ettirecek olan doğal kaynaklar tükenmiş 
olacaktır. Ya da gerekli siyasi düzenle-
meler yapılmadığı ve toplum nezdinde 
yaşayış tarzları değişmediği sürece, 
çevresel sürdürülebilirliğe ulaşmak 
mümkün olmayacaktır (Bitik, 2018). 

Ekonomik sürdürülebilirlik, üretim süreç-
lerine yenilenebilir ve tüketilebilir girdiler 
sağlayan kaynak tabanını kapsamakta 
ve maliyet, kar, yeni iş yaratma gibi fak-
törlerden oluşmaktadır.

Çevresel sürdürülebilirlik, işletmelerin 
ekosisteme zarar vermeden çalışma-

larını sağlamaktadır. Sosyal sürdürü-
lebilirlik ise, işletmelerin faaliyetlerini, 
paydaşlarının ihtiyaçları ve işletme de-
ğerlerinin öncelik olarak ele alınıp yö-
netilmesi gerekliliğini ifade etmektedir. 
Tüm boyutların kendi aralarındaki etki-
leşimi ve karşılıklı bağımlılığı gösteren 
farklı bir yönü ve etkisi bulunmaktadır. 
Diğer bir ifadeyle sosyal sürdürülebilir-
lik, işletmeler ile paydaşları arasındaki 
ilişkilerden sağlık, güvenlik ve sosyal 
yönleri ele almakta; topluluk değerleri ile 
ahlakı içeren ortak sosyal sermayenin 
korunmasıyla ilgili olmaktadır. 

Eğitim ve fiziksel sermaye gibi alanlarda 
yatırımların yapılması, toplum katılımı, 
güçlü bir sivil toplum oluşturma bu bo-
yutun hedefleri arasında yer almaktadır. 
Çevresel sürdürülebilirlik ise, arazi kul-
lanımı, atık işleme, hijyen, enerji ve su 
tüketimi gibi unsurlardan oluşmaktadır 
(Yılmaz, 2019:62-63; İyigün, 2015).

3. Uygulamadan Örnekler

DIY: İngilizce “do it yourself” kelime-
sinin kısaltılmışı olan DIY, Türkçe’de 
“kendin yap” anlamına gelmektedir. 
DIY, genel olarak uzmanların ve pro-
fesyonellerin yardımı olmaksızın ger-
çekleştirilen, inşaat, tadilat ve tamirat 
olarak tanımlanmaktadır (Wikipedia). 
DIY çalışmalar, bireyler tarafından ham 
ve yarı hammaddeleri ve bileşen par-
çalarını doğal ortamdan elde edilenler 
de dahil olmak üzere maddi varlıkların 
üretilmesi, dönüştürmesi veya yeniden 
inşa edilmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Wolf & McQuitty, 2011:154). “Kendin 
yap” terimi ilk olarak 1950’lerde insan-
ların bireysel olarak uygulamayı seçtik-
leri ev geliştirme projelerini anlatmak 
için kullanılmaya başlanmıştır. Tüke-
timin giderek arttığı günümüzde DIY 
çalışmalar, bireylerin evde kendi başı-
na yeni bir şeyler üretmesini sağlamak-
tadır. Yeni bir eşya üretimi veya eşya 
onarma fikrine yatkın olanların sevdiği 
DIY çalışmalar, evde ufak bir tamirat, 

Şekil 2: Sürdürülebilirlik Boyutları 

Kaynak: Bitik, 2018.
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yeni giysi dikmek ya da örmeye kadar 
pek çok farklı alanı kapsamaktadır. 

Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi 
açısından önemi, yeni bir ürünün doğru-
dan satın alınmak yerine en uygun mal-
zemelerin kullanılarak elde edilmesinin 
DIY olarak nitelendirilmesidir. Maliyeti 
düşük olarak üretilen DIY ürünler, bire-
yin kendi stilini yansıtmasını ve kendi 
başına bir işi tamamlaması sonucu moti-
vasyon sağlamaktadır. Son zamanlarda, 
DIY’in anlamı genişleyerek birçok farklı 
alanda beceriyi ifade etmektedir. DIY, 
uluslararası alternatif rock, punk rock ve 
indie rock müzik; bağımsız medya ağları 
ve korsan radyo istasyonları ile ilişkilen-
dirilmektedir. Bu bağlamda, ihtiyaçların 
giderilmesinde başkalarına ihtiyaç duyu-
lan modern tüketim kültürüne bir alterna-
tif teşkil etmektedir (Nihal, 2018). 

Küçülme Hareketi: Küçülme hareke-
ti, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve 
daha az çalışarak sosyal refahı daha 
yüksek hayatlar yaratmak adına, gayri-
safi milli hasıla değerlerinde büyük ölçü-
de bir azalma olacağını bile bile, enerji 
ve malzeme kullanımında belirgin bir 
azalma çağrısı yapan çevreci bir hare-
ket olarak tanımlanmaktadır. 1972 yılın-
da MIT’den bir grup araştırmacının eko-
nomi büyüdükçe ve nüfus arttıkça, insan 
uygarlığının ne olacağı sorusuna cevap 
aramak için yaptıkları bir araştırma, son-
lu sayıda kaynağa sahip bir gezegende 
sonsuz bir üstel büyümenin mümkün ol-
madığını gösterdi. Bu araştırmaya göre, 
petrol gibi yenilenebilir olmayan kaynak-
ların tükenmesi oldukça olası olarak de-

ğerlendirildi. Küresel çapta büyümenin 
gezegen ısınması ve biyolojik çeşitlilik 
kaybı başta olmak üzere olumsuz et-
kileri bazı aktivist, araştırmacı ve karar 
alıcıları büyüme fikrinin iyi bir fikir olup 
olmadığını sorgulamaya yöneltmiş ve 
ekonomik büyümenin karbon emisyon 
artışından bağımsız düşünülemeyece-
ğini savunan küçülme hareketini doğur-
muştur (Çetinkaya, 2020). 

Büyüme odaklı sosyo-ekonomik düzene 
eleştiri getiren küçülme hareketi, sürdü-
rülebilirlik ve eşitliğin merkezde olduğu 
yeni bir düzene geçiş için öneriler sun-
maktadır. Bu öneriler, iş dünyası dahil 
olmak üzere toplumdaki farklı aktörler 
için daha iyi bir dünyayı nasıl yaratabi-
leceğimize dair ilginç ipuçları barındır-
maktadır. 

Sonuç

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, özellik-
le bilim ve teknolojinin gelişmesine para-
lel olarak, küresel çapta ülkeler büyüme 
ve kalkınma yarışına girmişlerdir. “Al-ü-
ret-sat” şeklinde işleyen doğrusal eko-
nomik modelin doğal kaynakları sınırsız 
şekilde tüketmesi ve bunun çevresel ve 
ekolojik problemlere yol açması, sür-
dürülebilirlik kavramı altında döngüsel 
ekonomik modelin kurgulanmasına se-
bep olmuştur (Yalçın & Negiz, 2020:25). 
Sürdürülebilirlik kavramı ile tüketim top-
lumu olmaktan sıyrılıp, evrensel daya-
nışma içerisinde olan, çevresel yönetim, 
toplumsal sorumluluklar ve ekonomik 
çözümler hedefleyen, yaşam kalitesini 
düşürmeden, düşünce tarzında değişik-
lik gerçekleştirebilen yeni bir düzen he-
deflenmektedir. 

Yüksek işsizlik, kötü çalışma koşulları, 
sosyal kırılganlık, yoksulluk tuzağı ve 
küresel düzeyde artan eşitsizlikler gibi 
problemler sebebiyle toplumsal beklenti-
ler karşılanmamaktadır. Arz riski, sorun-
lu mülkiyet yapıları, düzensiz piyasalar 
ve kusurlu teşvik yapıları gibi ekonomik 
zorluklar, işletmeler ve tüm ekonomiler 
için giderek daha sık görülen finansal ve 
ekonomik istikrarsızlıklara yol açmak-
tadır. Bu ve bunun gibi sürdürülebilirlik 
sorunlarını ele almak için döngüsel eko-
nomi kavramı son zamanlarda politika 
yapıcıların da gündemlerinde (Avrupa 
Döngüsel Ekonomi Paketi, Çin Döngü-
sel Ekonomiyi Teşvik Yasası gibi) önem 
kazanmıştır. Döngüsel ekonomi ayrıca, 
son yıllarda bu konuyu kapsayan maka-
le ve dergilerin sayısındaki hızlı artışla 
önemli bir akademik araştırma alanı 
haline gelmiştir. İşletmeler, döngüsel 
ekonominin vaat ettiği fırsatların giderek 
daha fazla farkına varmakta ve kendile-
ri ve paydaşları için değer potansiyelini 
gerçekleştirmeye başlamıştır. 

Kaynak kullanımını çok daha verimli 
hale getiren döngüsel ekonomi, tüketim 
boyutunda da çeşitli farklı bakış açıla-
rının oluşmasını sağlamaktadır. Dön-
güsel ekonomiyi destekleyen yenilikçi 
iş modelleri ile daha sürdürülebilir nite-
likteki yaşam biçimlerine geçilebileceği 
düşünülmektedir (Özsoy, 2018:140). 
Döngüsel ekonomi düşüncesinde uzun 
ömürlü ürünlerin kiralanabilir veya pay-
laşılabilir olduğu bir anlayışın yerleş-
mesi, ürüne dair tüm bileşenlerin de-
ğiştirilebilir, tekrar kullanılabilir ve geri 
dönüştürülebilir özelliklere sahip olması 
ve tüketicilerin yerini kullanıcı kavramı-
nın alması gerekmektedir. 

Bu çalışma ile döngüsel ekonomi, sür-
dürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma 
kavramları ele alınmış ve uygulamadan 
örnekler ile açıklanmaya çalışılmıştır. 
Döngüsel ekonomiye ilişkin boyut, ilke 
ve politikaların incelenmesi, Türkiye 
gibi gelişmekte olan ülkelerin yararla-
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nabileceği bir yol haritası olarak düşü-
nülmüştür. Kendi öz kültürümüzde de 
olduğu gibi, başkasına ait olana göz 
dikmeden, elde olan ile yetinerek ve aza 
kanaat ederek, çok daha mutlu olabilir 
ve bizden sonraki nesiller için daha iyi 
bireyler olabiliriz. Kabul etmek ve kabul-
lenmek bir erdemdir, sürdürülebilirlik ve 
döngüsel ekonominin özünde yatan da 
bugünkü kaynakların gelecek nesillere 
kayıpsız bir şekilde aktarımını sağla-
maktır. Daha azın, daha çok olduğunu 
anladığımız noktada, daha sürdürülebi-
lir bir yaşam döngüsüne kavuşulacağı 
düşünülmektedir. 

“Less is more…” *

* Az’ın daha çok olduğunu vurgulayan 
minimalist akımın mottosudur.   
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1. Giriş

Sanayi devriminden sonra ekonomik gelişme ve kalkınma çabaları sanayileşme olgu-
su ile birlikte anılmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin sanayileşerek gerçekleştirmiş 
oldukları başarı diğer gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeleri bu yöne itmiştir. Fakat 
sanayileşerek kalkınma çabaları enerji ve atık gibi bazı çevre sorunlarını da berabe-
rinde getirmiştir. Ayrıca sanayi sektörüne dayalı kalkınma çabaları kentlere olan göçü 
arttırması nedeniyle çevresel problemlerin ağırlaşmasına da neden olmuştur.

Çevre sorunlarının ağırlaşması, çevresel hassasiyetlerin yerel ve uluslararası düzeyde 
tartışılmasına neden olmuştur. Yerel ve uluslararası alanda yaşanan tartışmaların so-
nucunda sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi, mavi ekonomi ve döngüsel ekonomi 
gibi yaklaşımlar ortaya konulmuştur. 

Doğrusal Ekonomi olarak isimlendirilen hâkim ekonomik yaklaşımın alternatifi olarak or-
taya konan sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi, mavi ekonomi ve döngüsel ekonomi 
gibi yaklaşımlar ile çevresel süreçlerle barışık hatta bu ekolojik süreçleri kullanan yeni 
bir ekonomik yaklaşım inşa edilmeye çalışılmaktadır. 

Döngüsel ekonomi bu çevresel süreçler ile barışık oldukça kapsamlı bir ekonomik yak-
laşım olarak öne çıkmaktadır. Hâkim ekonomik yaklaşım olan doğrusal ekonominin 
aksine döngüsel ekonomik yaklaşımda birbirini besleyen üç ana unsur bulunmaktadır. 



25

Bu unsurlar döngüsel ekonominin 3 Te-
mel prensibi olarak isimlendirilmekte ve 
İngilizcedeki ”reuse”, “reduce” ve “recyc-
le” terimlerinin baş harflerinin kısaltması 
olarak 3R şeklinde ifade edilmektedir.  
3R prensibine dayanan döngüsel ekono-
mide yeniden kullanım, azaltım ve geri 
dönüşüm süreçleri öngörülmektedir.

Döngüsel ekonomik yaklaşımın dayandı-
ğı 3R prensibi ile yeni sektörlerin ortaya 
çıkması ve ekonomideki kaynak kulla-
nım miktarı üzerinde ciddi katkılar yap-
ması beklenmektedir. Döngüsel ekono-

mik yaklaşımın bu potansiyeli nedeniyle 
Avrupa Birliği söz konusu alana ciddi bir 
şekilde ilgi göstermektedir. Gerek birlik 
müktesebatında gerekse de ülkelerin bi-
reysel düzenlemelerinde ve uygulamala-
rında döngüsel ekonomiye ilişkin önemli 
düzenlemeler yapılmaktadır.

2. Doğrusal Ekonomiden
Döngüsel Ekonomiye Geçiş

Hakim ekonomik yaklaşım olan doğrusal 
ekonomi ile kaynaklar sınırsızmışçasına 
bir üretim süreci inşa edilmiştir. Bu üre-

tim süreci sonucunda ortaya çıkan atıklar 
ise görmezden gelinmiştir. Doğrusal eko-
nominin ortaya koymuş olduğu bu üretim 
süreci Şekil 1’de gösterilmektedir.

Doğrusal ekonomik yaklaşımın Şekil 
1’deki üretim süreci sınırsız atıklar yarat-
maktadır. Ortaya çıkan atıkların bir kıs-
mı üretim sürecinde gerçekleşmekte, bir 
kısmı da üretim sonucunda ortaya çıkan 
nihai ürünlerin kullanım ömürlerinin ta-
mamlaması ile oluşmaktadır. Dolayısı ile 
süreç sonunda üretilen sınırsız ürünler 
hem atık haline dönüşmekte hem de üre-
tim süreci başlı başına atık üretmektedir. 
Bu durum Şekil 2’de gösterilmektedir.

Doğrusal ekonomik yaklaşım, take-ma-
ke-dispose şeklinde İngilizce olarak ifa-
de edilen, al-yap-kullan(at) prensibine 
dayanmaktadır (MacArthur 2013: 14). 
Şekil 2’de doğrusal ekonomik yaklaşımın 
dayandığı bu prensip ve atık yaratma sü-
reçleri gösterilmektedir. Şekil 2’de ilk ola-
rak bir doğal kaynak yerinden alınıyor, Kaynak: (Albu 2017: 4)

Şekil 1: Doğrusal Ekonominin İşleyişi
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rafine ediliyor uygun üretim faktörleri ile 
nihai ürün haline getiriliyor, tüketiliyor ve 
en son olarak tüketim ömrü bitince atılı-
yor. Şekilde dikkat edilirse her bir süreç 
boyunca çıkan dumanlar söz konusudur. 
Bu işaretler süreçlerin yaşanmasında da 
ayrıca atığın oluştuğunu vurguluyor.

Doğrusal ekonomik yaklaşımın öngör-
müş olduğu üretim süreçlerinde meyda-
na gelen atıklar göz ardı edilmektedir. 
Doğrusal ekonomik yaklaşımın öngör-
müş olduğu üretim süreçlerinin çevreye 
olan etkileri, artan çevre sorunları nede-
niyle, bu yaklaşımın daha fazla sürdü-
rülemeyeceğini ortaya koymuştur. Bu 
nedenle mevcut ekonomik yaklaşımın 
yerine alternatifler oluşturulmaya çalışıl-
mıştır. Döngüsel ekonomik yaklaşım bu 
alternatifler içerisinde en kapsamlı ve 
gelecek vaadedeni olarak öne çıkmak-
tadır.

David Pearce ve Kery Tuner isimli iki 
İngiliz çevre ekonomisti Döngüsel eko-
nomi kavramını ilk olarak kitaplarında 
kullanmışlardır (Persson 2015: 3). Bu 
kavram temelde iki basit fikre dayan-
maktadır. Bunlar atık olarak düşünülen 
şeylerin, doğal süreç içerisindeki gibi, 
bir kaynak olarak yeniden kullanılabile-
ceği ve ekonomik büyümenin doğal kay-
nak kullanımından bağımsız olmasıdır 
(Montaigne 2016: 9).

Döngüsel ekonomik yaklaşıma ilişkin 
pek çok tanım bulunmaktadır. Bu tanım-
lardan en basit ve niteleyici olanı Avru-
pa Birliği’nin yapmış olduğu tanımdır. 
Bu tanımda Döngüsel ekonomi, ürün, 
malzeme ve kaynakların değerinin eko-
nomide olabildiği kadar uzun tutulduğu 
ve atık miktarının en düşük olduğu bir 
ekonomi şeklinde tanımlanmaktadır 
(Commission 2015).

Döngüsel ekonomik yaklaşımda üretim 
süreçlerindeki her aşama, teknik ve bi-
yolojik süreçler ile desteklenmektedir. 
Böylelikle hammaddenin kaynaktan 
alınması, ürün haline gelmesi ve tüke-
ticiye ulaşması aşamalarında geri dö-
nüşüm, yeniden kullanım ve bakım gibi 
teknik işlemler ile desteklenmesi çev-
reye en alt düzeyde atık bırakılmasına 
ve atıkların tekrar üretim sürecine dahil 
edilmesini sağlamaktadır. 

Döngüsel ekonomik yaklaşımın üretim 
süreçlerindeki bu işleyiş mekanizması 
Şekil 3’de gösterilmektedir. Söz konusu 
Şekil 3’de gösterilen döngüsel ekono-

minin işleyiş mekanizması temelde dört 
madde ile ifade edilebilir. Bunlar şu şekil-
dedir (Suikkanen ve Nissinen 2017: 18);

• Yeniden kullanılabilen veya geri dö-
nüştürülmüş kaynakları kullanma,
• Ürünü kullandıktan sonra bileşenleri-
ni yeniden kullanmak veya materyalleri 
geri dönüştürmek,
• Ürünleri daha uzun süre kullanmak,
• Ürünleri daha yoğun kullanmak.

Döngüsel ekonomi yaklaşımı çevre-
ye dost bir üretime işaret etmekte-
dir. Yenilenebilir enerjiye güvenmeyi 
amaçlamaktadır. Diğer taraftan, zararlı 
kimyasalların üretim süreçlerinde kulla-
nılmasının azaltılmasını, israfın engel-
lenmesini temel almaktadır. Dolayısı ile 
üretim ve tüketim mekanizmalarını yeni-
den tasarlamayı amaçlamaktadır (Ma-
cArthur 2013: 22). Doğrusal ekonomik 
yaklaşım altında çevrenin giderek daha 
çok zarar görmesi, kullanılan kaynak 
miktarında yaşanan ciddi artışlar döngü-
sel ekonomiye geçişte önemli bir baskı 
unsuru olmuştur.

Kaynak: (Sauvé vd. 2016: 52)

Şekil 2: Doğrusal Ekonomi ve

Atık Yaratma Süreci

Kaynak: (MacArthur 2013: 15)

Şekil 3: Döngüsel Ekonominin İşleyişi
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3. Avrupa Birliğinde Döngüsel 
Ekonomi Geçiş

Döngüsel ekonomi kavramı Avrupa Bir-
liği tarafından oldukça önemsenen ve 
bu alanda ciddi düzenlemeler yapılan 
bir kavramdır. Avrupa Birliği döngüsel 
ekonomi kavramına sadece çevresel bo-
yutu ile yaklaşmayıp, ortaya çıkaracağı 
ekonomik avantajlarını da kullanmak is-
temektedir.

Avrupa Birliği “Kaynak Verimliliği Avrupa 
İçin Bir Manifesto” isimli 17 Aralık 2012 ta-
rihinde yayınladığı belgede, kaynaklar ve 
çevre üzerindeki baskıların giderek arttığı 
bir dünyada, AB’nin döngüsel ekonomiye 
geçiş için başka bir seçeneği olmadığını 
ifade etmektedir (Bonciu 2014: 83). 

Avrupa Birliği 2050 yılına uzanan bir sü-
reçte ekonomisini sürdürülebilir bir yapı-
ya kavuşturabilmek için gereken teknolo-
jik ve yapısal değişiklikleri içeren bir yol 
haritası hazırlamıştır (Bianco 2018: 238). 
Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomiye Yö-
nelik Bir Eylem Planı (COM/2015/0614) 

adını taşıyan planla bir ürünün yaşam 
döngüsü içerisinde yer alan her aşama-
da, döngüsel ekonomik yaklaşım için 
gerekli olan eylemleri tanımlamıştır. Bu 
eylem planında, bir ürünün yaşam süreci 
içerisinde yer alan ve geliştirilmesi gere-
ken konular Tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1’de gösterilen ürün yaşam süreci 
bütünsel bir yaklaşımı ifade etmektedir. 
Söz konusu süreç, ürünlerin tasarımıyla 
başlamakta ve ürünün kullanım ömrünün 
bitip atık hale gelmesine kadar devam 
etmektedir. Avrupa Birliğinin döngüsel 
ekonomik yaklaşım altında tanımladığı 
ürün yaşam sürecinde üretilecek ürünler 
farklı endüstrilerin veya aynı endüstri-
nin tekrar kullanmasına imkân verecek 
sağlamlıkta, onarılabilir bir yapıda veya 
geri dönüştürülebilir özellikte olmalıdır. 
Bu yaklaşım kapsamında üretilecek olan 
ürünler ile ortaya çıkması muhtemel atık 
miktarı da düşecektir. 

Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomiye Yö-
nelik Bir Eylem Planı (COM/2015/0614) 
adını taşıyan planla 54 eylem planı ta-

nımlanmış olup, 2020 yılına gelindiğinde 
bu eylem planlarının ya tamamlandığı 
ya da uygulamada olduğu raporlanmış-
tır. 2015 yılındaki bu ilk plana dayanarak 
Avrupa Birliği 2020 yılında “Daha Re-
kabetçi ve Daha Temiz Bir Avrupa İçin 
Yeni Bir Döngüsel Ekonomi Eylem Planı” 
uygulamaya koymuştur. Bu yeni plan ile 
35 eylem tanımlanmıştır. Bu eylemleri 
aşağıdaki ana başlıklar ile pekiştirmek 
mümkündür (Commission, 2020).
• Sürdürülebilir ürünleri AB’de standart 
haline getirmek,
• Kamu ve tüketicilerin yeşil ürün alımın-
da güçlendirilmesi,
• Elektronik, pil, ambalajlar, tekstil, inşa-
at, gıda ve su ile ilgili döngüsel uygula-
malara ağırlık verilmesi,
• Atık miktarının azaltılması,
• İnsan ve şehirler için döngüselliği hare-
kete geçirilmesi,
• Küresel ölçekteki döngüsel ekonomi fa-
aliyetlerine liderlik edilmesi

Avrupa Birliğinin döngüsel ekonomik 
yaklaşıma geçmeye yönelik çabalarının 
sonucu Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2’ye göre Fransa ve Almanya, Av-
rupa Birliği içerisinde döngüsel ekonomi-
ye yönelik yatırımlarda önemli bir düzeye 
erişmiş durumdadır. Bu durum döngüsel 
ekonomi ile ilgili patenlerde de kendi-
ni göstermektedir. Almanya döngüsel 
ekonomik yaklaşımın önemli bir bileşeni 
olan geri dönüşümde, Avrupa Birliğinde 
ilk sırada yer almaktadır. Fakat Birleşik 
Krallık döngüsel ekonomi kapsamında 
yaptığı yatırımlarda Avrupa’da ilk sıra-
da yer almasına rağmen geri dönüşüm 
oranlarında istenilen seviyelerde değildir. 
Döngüsel ekonomik yaklaşımın diğer bir 
önemli unsuru olan yeniden kullanımda 
ise Avrupa Birliğinde Hollanda lider ko-
numdadır. Fakat Hollanda kişi başına 
gıda atığı alanında ise Avrupa Birliğinde 
açık ara önde gitmektedir.

Tablo 2’de yer alan rakamlar, Avrupa 
Birliğinin ortaya koymuş olduğu eylem 

Kaynak: (Suikkanen ve Nissinen 2017: 17)

Tablo 1: Ürün Yaşam Süreci Aşamalarında Döngüsel Ekonomi İçin Geliştirme Alanları

Ürün Yaşam Süreci Aşamaları

Ürün Tasarlama Ürün geliştirme aşaması
Dayanıklılık
Tamir imkanları
Güncellenebilme
Geri dönüştürülebilme
Değerli malzeme ve bileşenlerin sökülebilmesi, kurtarılabilmesi
yeniden üretilebilmesi

Üretim Süreci Tehlikeli kimyasalların ikame seviyesi
Sürdürülebilir kaynak kullanımı
Ürün tekrar kullanımına göre dizayn edilmeli
Yeniden üretim
Yenilikçi üretim süreçleri

Tüketim Enerji verimliliği
Dayanıklılık
Tüketicilere dayanıklılık bilgisinin verilmesi
Tamir kabiliyeti
Yeniden kullanım
Tüketimde yenilikçi yaklaşımlar

Atık Yönetimi Ambalajların geri dönüşümü
Sıralama şemaları
Malzemelerin geri kazanımı
Geri dönüşüm
Geri dönüşüm yeteneği
Toksin olmayan geri dönüşüm süreçlerinin gelişimi
Doğada bozulabilen materyaller

Döngüsel Ekonomi İçin Geliştirme Alanları
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planları kapsamında döngüsel ekonomik 
yaklaşımı makro düzeyde ölçecek değiş-
kenlere dayanmaktadır. Bu değişkenler 
hammadde tedariki, onarım, yeniden kul-
lanım, atık üretimi, atık yönetimi ve geri 
dönüşüm şeklinde sıralanmaktadır (Suik-
kanen ve Nissinen 2017: 16). 

3.1. Döngüsel Ekonomik Yaklaşımda 
Atık Yönetimi ve Avrupa Birliği

Atıklar, farklı faaliyetlerin sonucu olarak 
ortaya çıkmaktadır. Üretim, tüketim sü-
reçleri en önemli atık oluşturan süreçler-
dir. Günümüz dünyasında ekonomik bü-

yüme, dünya çapındaki atık oluşumunun 
en önemli nedeni konumundadır (Ioana 
2010: 155). Grafik 1’de bu durum göste-
rilmektedir. Yüksek gelir gruplarının üret-
miş olduğu atık miktarı diğer gelir grup-
larına göre oldukça yüksektir. Örneğin 
yüksek gelir grupları, düşük gelir grupla-
rına göre yaklaşık 4 kat fazla günlük atık 
oluşturmaktadır.

Dünya çapında atık oluşumu artık önemli 
bir sorundur. Yirminci yüzyılın başların-
da 1 milyon tonun çok altında olan atık 
oluşumu, 2000’li yıllarla birlikte günlük 4 
milyon tona ulaşmıştır. Yirmi birinci yüz-
yılın sonlarında ise söz konusu rakamın 
günlük 8 milyon tonun üzerine çıkacağı 
tahmin edilmektedir. Bu iyimser bir tah-
mindir. Atık oluşumuna ilişkin tahminler 
Grafik 2’de gösterilmektedir. Bu grafikte 
yer alan tahminlerden en olumsuz ola-
nına göre, yirmi birinci yüzyılda günlük 
atık oluşumu 12 milyon tonun üzerine çı-
kabilecektir. Tüketim ve üretim süreçleri 
sonunda ortaya çıkan atıkların bu denli 
hızlı artışı, insanoğlunun sağlığını direkt 
olarak tehdit etmesinin yanında diğer 
canlı yaşamını da tehdit etmektedir. Bu 
nedenle atık yönetimi politikaları özel bir 
önem taşımaktadır.

Atık yönetimi, atıkların toplum, insan ve 
çevreye olan etkilerini azaltmak amacıy-Kaynak: (Hervey, 2018)

Grafik 1: Gelir Gruplarına Göre Atık Oluşumu

Kaynak: (Sertyeşilışık ve Sertyeşilışık 2017: 34)

Tablo 2: Avrupa Birliğinde Döngüsel Ekonomi

Belediye
Atığı (Kişi

başına
yıllık)

Gıda Atığı
(Kişi

başına
yıllık)

Belediye
Atığı Geri
Dönüşüm

Oranı

Geri
Dönüştürülebilir
Hammaddelerin

Payı

Yeniden
Kullanım

Oranı

Döngüsel
Ekonomi ile

İlgili
Patentler
(2000’den
itibaren)

Döngüsel
Ekonomi

Sektörlerine
Yapılan
Yatırım

Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
G. Kıbrıs
Rum Kesimi

Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta

Hollanda
Polanya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
Birleşik
Kırallık

564 kg
420 kg
404 kg
403 kg
640 kg

339 kg
777 kg
376 kg
504 kg
511 kg
627 kg
498 kg
379 kg
563 kg
497 kg
410 kg
444 kg
614 kg
621 kg
520 kg
307 kg
461 kg
261 kg
348 kg
466 kg
443 kg
443 kg
483 kg

209 kg
345 kg
105 kg

91 kg
327 kg

81 kg
146 kg
265 kg
189 kg
136 kg
149 kg

80 kg
175 kg
216 kg
179 kg
110 kg
119 kg
175 kg

76 kg
541 kg
247 kg
132 kg

76 kg
111 kg
72 kg

135 kg
212 kg
236 kg

58%
54%
32%
21%
17%

34%
48%
28%
42%
42%
66%
17%
35%
41%
45%
25%
48%
48%

7%
53%
44%
31%
13%
23%
58%
30%
49%
44%

0.32%
0.22%
0.11%
0.23%
0.13%

0.25%
0.31%
0.26%
0.06%
0.24%
0.25%
0.14%
0.23%
0.18%
0.19%
0.18%
0.15%
0.97%
0.12%
0.17%
0.18%
0.26%
0.13%
0.15%
0.41%
0.20%
0.19%
0.35%

9%
17%

3%
5%
3%

7%
10%
11%
7%

18%
11%
1%
5%
2%

19%
3%
4%

11%
10%
27%
13%

2%
2%
5%
8%
8%
7%

15%

122
105

10
4

4

72
53

3
111

542
1260

5

36
38

294
11

19
24

1

169
298

22
34
10

8
210

49
292

€3.5M
€2.8M
€0.5M
€0.6M
€0.1M

-

€2.3M
-

€2M
€21.3M
€28.7M

€0.6M
€0.9M

-

€17.8M
€0.2M
€0.4M

-

-

€5.2M
€4.7M

€1.4M

€1.1M

€0.6M
€0.5M
€11M

€4.1M

€31M
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la atık maddelerin toplanması, işlenmesi 
(atık arıtımı), geri dönüştürülmesi veya 
bertaraf edilmesi sürecini tanımlayan bir 
kavramdır (Nkwachukwu vd. 2010: 411). 
Atık yönetiminde temel amaç, atıkları 
mümkün olan en alt düzeye indirmek-
tir (Riquelme vd. 2016: 15). Dolayısıyla 
atık yönetiminde en önemli ve en çok 
arzulanan durum, atıkların oluşmasını 
engellemektir. Atık yönetiminde eğer atık 
oluşumu önlenemiyorsa, atık malzeme-
leri yeniden kullanma, geri dönüştürme, 
geri kazanma ya da bir enerji kaynağı 
olarak kullanma seçeneklerini kullanma-
lıdır. Eğer bu da mümkün değilse, atık-
ların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi 
gerekmektedir (Center 2008: 397). Atık 
yönetiminin öngördüğü bu süreç, atık yö-
netiminin amaç hiyerarşisi olarak isimlen-
dirilmekte ve Şekil 4’te gösterilmektedir.

Şekil 4’te gösterilen atık yönetimi amaç 
hiyerarşisinin en üstünde yer alan atık 
önleme ile atıkların toplanması, taşın-
ması, sınıflandırılması ve depolanma-
sına gerek kalmayacaktır. Atık oluşumu 
önlendiğinde önemli maliyet avantajları 
sağlanmış olacaktır. Diğer taraftan atık-
ların çevreye ve insan sağlığına olan 
olumsuz etkileri de engellenmiş olacak-
tır. Ayrıca depolama ve atık bertarafı için 
kullanılacak olan arazi kaynakları başka 

amaçlar (Örn: tarım, kentleşme) için kul-
lanılabilecektir.

Atık yönetimini etkileyen pek çok faktör 
bulunmaktadır. Bu faktörleri şu şekilde 
sınıflandırmak mümkündür (Malinauska-
ite vd. 2017: 2014);

• Siyasi irade, hükümet düzenlemeleri 
(vergiler ve sübvansiyonlar vb.), katılımcı 
yönetim.
• Ekonomik nedenler, fayda maliyet ana-
lizleri ve finansman,
• Çevresel faktörler,

• Toplumsal ve sosyal yapı,
• Teknolojik altyapı,
• Eğitim ve araştırma.

Avrupa Birliği de siyasi bir irade ortaya 
koyarak atık yönetimini birlik kapsamın-
da düzenleyecek çeşitli hedefler ve po-
litikalar uygulamaya koymuştur. Avrupa 
Komisyonu 2014 yılında başlatmış ol-
duğu “Döngüsel Ekonomiye Doğru: Sı-
fır Atık Programı”, Avrupa Birliği’nin bu 
alanda attığı önemli bir adımdır. 

Döngüsel Ekonomiye Doğru: Sıfır Atık 
Programı ile kamu alımlarında yeşil 
ürünlerinin alınmasının teşviği, ortak bir 
yeşil pazarın oluşturulması, üretim ve tü-
ketimde çevreci ve döngüsel ekonominin 
özüne uygun hareket edilmesi tavsiye 
edilmektedir. Söz konusu program çer-
çevesinde yeni işlerin ve istihdam alanla-
rının ortaya çıkacağı beklenmektedir. Ay-
rıca sıfır atık programı ile atık konusunda 
önemli hedefler belirlenmiştir. Bu hedef-
leri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür 
(Comission 2014);

• Belediye atıklarının 2030 yılına kadar 
%70 oranında geri dönüştürülmesi,
• Ambalaj atıkları için geri dönüşüm ora-
nının %80’e ulaşması,
• Deniz çöpünün 2020 yılına kadar %13 

Kaynak: (Stromberg 2013)

Şekil 4: Atık Yönetiminin Amaç Hiyerarşisi

Kaynak: (Ioana 2010: 170).

Grafik 2: Geçmiş ve Gelecekte Atık Oluşumu Tahmini
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azaltılması,
• Hane halkının atıklarının 2025 yılına 
kadar %30 oranında azaltılması hedef-
lenmektedir.

Grafik 3’de Avrupa Birliğinde yer alan 
ülkelerin 2013 yılındaki kişibaşına atık 
oluşumları ve ortaya çıkan bu atıkların 
bertaraf yöntemleri yer almaktadır. Bu 
grafiğe göre Avrupa Birliğine üye ülkeler 
arasında depolama ve yakma yöntemi 
oldukça fazla kullanılan bir atık bertaraf 
yöntemidir. Döngüsel Ekonomiye Doğru: 
Sıfır Atık Programı bu durumu değiştire-
rek geri dönüşüm oranlarını arttırmayı 
amaçlamaktadır.

Avrupa Birliği değişik mevzuat çalışma-
ları ve direktifler ile döngüsel ekonomiye 
yönelik adımlar atmaya devam etmekte-
dir. Avrupa Komisyonunun 2015 yılındaki 
“Döngüsel Ekonomiye Yönelik Bir Eylem 
Planında da” ürün, malzeme ve kay-
nakların değerinin olabildiği kadar uzun 
bir süre korunduğu ve atığın en aza in-
dirildiği döngüsel bir ekonomiye geçişin 

önemi vurgulanmaktadır (Peck vd. 2017: 
350). Dolayısı ile Avrupa Birliği döngüsel 
ekonomik yaklaşım içerisinde atık yöneti-
minin önemini kavrayarak, geri dönüşüm 
süreçlerini olabildiğince arttırmayı amaç-

lamakta ve bu alanda ciddi yatırımlar 
yapmaktadır.

3.2. Döngüsel Ekonomik Yaklaşımda 
Geri Dönüşüm ve Avrupa Birliği

Üretim süreçlerinin ihtiyacı olan ham-
madde, temelde iki farklı yol ile tedarik 
edilmektedir. Bunlardan ilki, ilk kez üre-
tim sürecine sokulan hammaddelerdir. 
İkincisi ise daha önce üretim sürecine 
girmiş ve kullanımı sona ermiş ürünlerin 
geri dönüştürülmesidir.

Geri dönüşüm bazen biyolojik süreçler 
ile işleyebilirken, bazı doğal kaynaklarda 
ise teknik süreçler ile işleyebilmektedir. 
Örneğin gıda atıkları biyolojik süreçle-
rin sonrasında gübre olarak kullanılabil-
mektedir. Fakat alüminyum gibi metaller, 
teknik işlemlerin sonrasında hammadde 
veya ara malına dönüşebilmektedir.

Geri dönüşüm sürecinin nasıl işlediği Şe-
kil 5’te ayrıntılı bir şekilde gösterilmekte-
dir. Şekil 5’e göre geri dönüşüm süreci 4 
adımdan oluşmaktadır. Bu 4 adım; atık 
oluşumu, toplama, sınıflandırma ve işlem 
şeklinde sıralanabilir.

Grafik 3: Avrupa Birliğinin Belediye Atıkları ve Bertaraf 

Şekil 5: Geri Dönüşüm Sürecinin İşleyişi

Kaynak: (Brady-Roberts vd. 1993: 16)

Kaynak: (Bourguignon 2016: 2)
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Atık oluşumu ile başlayan geri dönüşüm 
süreci, sokaktan ve tüketiciden topla-
ma basamakları ile ilerlemektedir. Geri 
dönüşüm sürecinin sağlıklı bir şekilde 
işleyebilmesi için atıkların kaynağında 
doğru bir şekilde sınıflandırılması ve 
aynı ayrıma uygun bir şekilde toplanma-
sı gerekmektedir. Atıkların kaynağında 
sınıflandırılması ve toplama aşamasın-
da sınıflandırılmanın korunması, geri 
dönüşüm endüstrisinin maliyet yapısını 
olumlu yönde etkileyecektir. Böylelikle 
çöp ve geri dönüştürülebilir malzeme-
ler birbirinden kolaylıkla ayrılabilecektir. 
Geri dönüştürülebilir malzemenin çöp 
ile karışımının yüksek olması, geri dö-
nüşüm endüstrisini olumsuz etkilemenin 
yanında çöp depolama ve yakma faali-
yetlerinin de artmasına neden olabile-
cektir.

Avrupa Birliği’nin hayata geçirdiği plan ile 
atık bertaraf yöntemlerinden depolama 
ve yakma miktarlarında düşme yaşandı-
ğı ve geri dönüşüm oranlarının birlik içe-
risinde arttığı ifade edilebilir. Bu durum 
Grafik 4’te gösterilmektedir.

Geri dönüşüm konusunda Avrupa Birliği 
özellikle ambalaj atıkları konusuna ayrı 
bir önem vermektedir. Ambalaj atıkları 
ile ilgili olarak Avrupa Birliği 1994 yılında 
94/62/EC sayılı direktifini yayınlamıştır. 
Bu direktifte 2008 yılına kadar ambalaj 
atıklarında; 

• Cam için %60,
• Kağıt ve karton için %60,
• Metaller için %50,
• Plastikler için %225,5,
• Tahta için %15, hedeflerini koymuştur.

Avrupa Birliğinin 94/62/EC numaralı di-
rektifi, bazı değişiklikler ile 2018/852 
numara ile yeniden yayınlanmıştır. 
2018/852 numaralı direktif ile 94/62/EC 
numaralı direktifte yukarıda sayılan he-
defler, 2025 ve 2030 yılları için güncel-
lenmiştir. Bu güncellenen geri dönüşüm 
hedefleri Tablo 3’de verilmektedir. Söz 
konusu direktif ile demir ve alüminyum 
için farklı hedefler belirlenmesi suretiyle 
iki meteryal bibirinden ayrı bir şekilde 
mevzuata konu edilmiştir.

Avrupa Birliği’nin genel olarak aldığı ka-
rarlar yanında bazı Avrupa ülkeleri atık 
ve geri dönüşüm konusunda gelenek-
sel uygulamaların ötesinde kapsamlı bir 
strateji olarak döngüsel ekonomi politika-
ları benimsemiştir (Montaigne 2016: 48). 
Bu durumun yaşanmasında sosyo-eko-

Grafik 4: Avrupa Birliğinde Atık Bertaraf Yöntemlerinin Değişimi (1995-2015)

Kaynak: (Malinauskaite vd. 2017: 2017)
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nomik faktörlerin etkisi oldukça yüksektir. 
Örneğin Danimarka bu açıdan oldukça 
uygun bir geçmişe sahiptir. Danimarka 
boş şişeler için ilk depozito programını 
uygulayan ülkedir. Aynı zamanda 1987 
yılında atık depolama vergisini hayata 
geçiren ilk ülkedir. Bu ilkleri gerçekleş-
tiren Danimarka 2011 yılında, 2050 yı-
lına kadar fosil yakıtlardan bağımsız bir 
ekonomi olma hedefini açıklamıştır. Ay-
rıca “Sıfır Atık Danimarka” isimli başka 
bir projeyi hayata geçirmiştir. Yine 2006 
yılında da geri dönüştürülmüş ve geri 
dönüştürülebilir ürünleri ve toksit ürünler 
içermeyen malzemelerin kamu alımla-
rında kullanılması için bir proje başlat-
mıştır (Montaigne 2016: 47).

Avrupa Birliği’nde yer alan bir başka ülke 
olan Almanya, önemli bir sanayi ülkesi-
dir. Dolayısı ile hammaddelere yönelik 
önemli bir bağımlılığı söz konusudur. Bu 
nedenle Almanya döngüsel ekonomik 
yaklaşıma oldukça ilgi göstermektedir. 
Bu kapsamda Almanya 2012 yılında 
döngüsel ekonomiyi ve kullanılmış mal-
zemeyi teşvik eden bir yasayı hayata 
geçirmiştir (Bonciu 2014: 87). Bu yasa, 
Almanya için ilk hayata geçirilen uygula-
ma değildir. Almanya 2000’li yıllarla bir-
likte hammadde kullanımını hem ekolojik 
hemde ekonomik kaygılar ile optimize 
etmeyi amaçlayan bir girişimde bulun-
muştur. Almanya’nın başlatmış olduğu 
girişimin amaçlarını şu şekilde sıralamak 
mümkündür (Montaigne 2016: 48);

• Sürdürülebilir üretim ve tüketimi teşvik
etme,
• Stratejik hammadde tedarikini güvence
altına alma,
• Atık yönetim stratejilerini geliştirme,
• İşletmelerin rekabet gücünü koruma.

Döngüsel ekonomik yaklaşıma bazı ül-
keler bütüncül yaklaşmaktadır. Örneğin 
Fransa 2013’te “Döngüsel Ekonomi Ens-
titüsü’nü” kurmuştur. Böylelikle döngüsel 
ekonomi için bir yol haritası geliştirmeyi 
amaçlamıştır. Bu enstütü, Fransa’nın 
mevzuatını döngüsel ekonomik yakla-
şıma uyarlamak için çalışmıştır (Bonciu 
2014: 87). 

Avusturya, bir atık önleme programı 
olarak bina pasaaport kavramını uygu-
lamaktadır. Bina pasaport uygulaması 
ile inşaat ve alt yapı alanlarında atıkların 
azaltılması ve geri dönüşümün arttırıl-
ması amaçlanmaktadır. Bunu gerçek-
leştirebilmek için binanın yapı malze-
melerini, bakım planlarını içeren kayıtlar 
tutulmaktadır (Reichel vd. 2015: 20).

İspanya gıda konusunda önemli bir 
proje başlatmıştır. “Daha Fazla Gıda, 
Daha Az Atık” projesi ile gıda üretimi 
ve tüketimi sırasında ortaya çıkan atık 
miktarının azaltılması amaçlanmaktadır. 
İspayna’yı bu projeye yönelten ana et-
ken, gıda atığı sıralamasında Avrupa’da 
yedinci sırada yer almasıdır (Reichel vd. 
2015: 21).

Sonuç ve Değerlendirme

Sanayileşme ve kentleşme ile yaşanan 
çevre kirliliklerinin yanında, doğal kay-
nak tahribatının yirmi birinci yüzyılda 
artarak devam etmesi, yeni ekonomik 
yaklaşım arayışlarını motive etmiştir. 
Döngüsel ekonomik yaklaşım ile söz ko-
nusu arayışlar önemli bir aşamaya gel-
miştir. Avrupa Birliği, döngüsel ekonomik 
yaklaşımın ortaya çıkaracağı ekonomik 
avantajların farkına vararak bu alanda 
önemli adımlar atmaktadır. Avrupa Birliği 
Döngüsel Ekonomiye Yönelik Bir Eylem 
Planı (COM/2015/0614) ile başlayan sü-
reç, “Daha Rekabetçi ve Daha Temiz Bir 
Avrupa İçin Yeni Bir Döngüsel Ekonomi 
Eylem Planı” (COM/2020/98) ile devam 
etmektedir. Böylece 2013 yılından 2018 
yılına gelinen süreçte, döngüsel ekono-
mi ile ilgili işlerde, birlik içerisinde %2’lik 
bir artış yaşandığı tahmin edilmektedir. 

Ürünlerin çevreye olan etkilerinin daha 
ürün tasarım aşamasında iken belirlen-
diğinin farkına varan Avrupa Birliği, bu 
alanda attığı adımlar ile ürün tasarım 
aşamalarında daha fazla döngüselliğe 
önem verilmesi gerektiğini ortaya koy-
maktadır. Aynı zamanda döngüsel eko-
nomik yaklaşıma uygun ürünlerin kamu 
alımlarında öncelikli hale getirilmesi ile 
döngüsel üretimin teşvik edilebileceği, 
uygulamaya konulan planlar ile belirtil-
mektedir.

Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu 
planlar ile desteklemeye çalıştığı dön-
güsel ekonomik yaklaşım, hala istenilen 
büyüklüğe ulaşamamıştır. Döngüselliği 
ön plana alan ürünlerin kamu alımlarının 
yanında, toplum nezdinde de benim-
senmesi gerekmektedir. Bazı otomotiv 
şirketleri yeni lüks algısını geri dönüşüm 
ve çevreci üretim üzerine inşa etmeye 
çalışmaktadır. Üretimde kullanılan geri 
dönüştürülebilir malzeme miktarının 
yüksek olmasını pazarlama argümanı 
haline getirmektedirler. Benzer durum 
ünlü spor giyim firmaları tarafından da 

2025 Yılı Geri Dnüşüm
Hedefleri

2030 Yılı Geri Dönüşüm
Hedefleri

Malzeme

Plastik
Tahta
Demirli Metaller
Alüminyum
Cam

Kağıt ve Karton

%50

%25

%70

%50

%70

%75 

%55

%30

%80

%60

%75

%85 

Tablo 3: AB 2025 ve 2030 Geri Dönüşüm Hedefleri

Kaynak: (Comission, 2020)
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kullanılmaktadır. Toplumdaki algının bu 
yönde desteklenmesi, döngüselliği ön 
plana alan ürünlerin gelişmesine katkı 
sağlamaktadır. Bu sebeple okul öncesi 
eğitimden başlayarak eğitimin her aşa-
masında döngüsel ekonomik yaklaşımın 
insanlar tarafından benimsenmesini ve 
öncelenmesini sağlayacak çalışmalar 
yapılmalıdır.
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Dr.Ögr. Üyesi Mine POYRAZ 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 
Seramik ve Cam Programı 

Seramik Kaplama Sektöründe 
Sürdürülebilirlik ve Paradoks 

Giriş

“6,6 mil olan dünya nüfusunun 2050’de 9,2 milyara ulaşmasının beklendiği, ekosiste-
min sağladığı servislerin ise %60’ının son 50 yılda yok olduğu tespit edilen (Özcuha-
dar,Öncel,2011:11)” günümüzde insan faaliyetlerinden kaynaklanan seri üretimler ve 
tükenmekte olan kaynaklar ile başlayan çevresel sorunlar, sonuçları kestirilemeyen so-
runların doğmasına neden olmuştur. Günümüzde ekonomik sosyal ve çevresel olarak 
düşünülmeden yapılan tasarımların neden olduğu paradoks sürdürülebilirlik kavramına 
odaklanılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Sürdürülebilir dünya görüşünün hızla yay-
gınlaştığı günümüzde, çevreye verdiği etkiler nedeniyle sürdürülebilir olması zorunlu 
olan seramik kaplama sektöründe kavramın her yönüyle algılanması gerekmektedir. 
Gerek tasarımcı gerek üretici kimliği ile bu yolda üretimler yapan firmaların gelecek 
nesiller için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme gerekliliği, sürdürülebilir bakış 
açısını bir dünya görüşü, olarak ele almak gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmada 
sürdürülebilir dünya görüşünün seramik sektöründe nasıl ele alındığı ve yapılan uygu-
lamaların neler olduğu konu olarak ele alınmış, Seramik kaplama sektörünün sürdü-
rülebilirlik alanında katkısının hangi yönde olacağına ya da olması gerektiğine ilişkin 
verilerin araştırılması amaçlanmıştır. 

2015 yılında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Se-
ramik ve Cam Ana Sanat Dalı’nda “Sürdürülebilir Tasarım ve Seramik Kaplama Sek-
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töründe Sürdürülebilirlik” (Poyraz, 2015) 
konulu, Sanatta Yeterlik tez çalışması ile 
Bien Seramik Firması ile yapılan işbirliği 
neticesinde firmanın kendi pişmiş atıkları-
nın kullanıldığı geri dönüşüm uygulaması 
gerçekleştirilmiştir.

1. Sürdürülebilirlik Kavramı,
Tanımı ve Kapsamı 

Genellikle çevreci hareketlerle bağdaş-
tırılan Sürdürülebilirlik kavramı “Daimi 
olma yeteneği olarak” adlandırılmaktadır. 
Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan 
raporda Reijnders tarafından “Mevcut du-
rumdaki gereksinimleri karşılarken gele-
cek kuşakların gereksinimlerini karşılama 
yetisini koruyan gelişim” olarak tanımlan-
mıştır. 1970’li yılların sonlarında ortaya 
çıkan çevresel sorunların ele alınmasıy-
la “Kavramın kabul görmeye başlaması, 
1970 ve 1980’li yıllardan başlayarak bir 
dizi uluslararası toplantıda dile getirilme-
siyle olmuştur” (Akgül,2010:135). 

Stokholm’de gerçekleştirilen İnsan ve 
Çevre Konferansı, “Only The Eart” sloga-
nı ile çevresel sorunların kapsamlı olarak 
ele alındığı sürdürülebilirlik kavramının 
temelini atan ilk uluslararası konferans ol-
muştur. Süreç “Ortak geleceğimiz” rapo-
runun yayınlanmasının ardından 3-14 Ha-
ziran 1992 tarihlerinde Brezilya’nın Rio De 
Janerio kentinde düzenlenen “Birleşmiş 
Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı” 
(Özlüer,2007:8) ile devam etmiştir. 1992 
Rio konferansında sürdürülebilir olmayan 
üretim ve tüketim kalıplarının azaltılması 
gerektiği vurgulanarak, 1972 ‘İnsan ve 
Çevre’ Konferansında alınan kararların 
yaşama geçirilmesi hedeflenmiştir.

Yüzyılın son ve en kapsamlı Birleşmiş 
Milletler Konferansı niteliğindeki Habitat II 
ise 3-14 Haziran 1996 tarihlerinde İstan-
bul’da gerçekleştirilmiştir. “Kyoto Protoko-
lü 1992’de Rio de Janeiro’da imzalanarak 
1994’te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler 
İklim Değişimi Çerçeve Sözleşmesi’n-
de (Framework Convention on Climate 

Change, FCCC) yer alan hedeflerin ve 
somut azaltım yükümlülüklerinin bir şart-
namesi olarak değerlendirilebilir. FCCC, 
iklim değişikliği sorununu kabul eden ve 
insanlarla çevreye verilen yoğun zararı 
önlemek adına iklim sistemini stabilize et-
mek üzere harekete geçilmesini öngören 
genel bir deklarasyondur” (Finus, Engin, 
2010:31). 

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi 
(Rio+10) Eylül 2002 tarihinde toplanmış-
tır. “Ortak hedeflerin ve gündemlerin be-
nimsenmesi sürecinde, Birleşmiş Milletler 
Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan on 
yıl sonra çevrenin korunmasıyla sosyal 
gelişme ve ekonomik gelişmenin bağlan-
tılı bir şekilde yürütülerek sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması konusunun de-
ğerlendirilebilmesi amacı ile Johannes-
burg’ta Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesi (WSSD) düzenlenmiştir” (Kaya ve 
Bıçkı, 2006:235).  

“2012 yılında yine BM öncülüğünde dü-
zenlenen RİO+20 Zirvesi “BM Sürdü-
rülebilir Kalkınma Konferansı” olarak 
adlandırılmıştır. İlginin oldukça yoğun 
olduğu konferansta sürdürülebilir gelişme 
ve yoksulluğun azaltılması çerçevesinde 
yeşil ekonomi ve sürdürülebilir gelişme-
nin kurumsal çerçevesi tartışılmıştır” (Tu-
ran, Güler, 2013:954).

“20.Taraflar Konferansı (COP20) 1-12 
Aralık 2014 tarihleri arasında Peru’nun 
başkenti olan Lima’da yapılmıştır (UN-

FCCC, 2014). 2015 yılında Paris’te ger-
çekleştirilecek ve yeni bir İklim Değişikliği 
Anlaşması’nın (taslak) imzaya açılacak 
olduğu COP21 Konferansı’nın bir önceki 
basamağı COP20 Konferansıdır(Kartal, 
2018:12). ‘Fakat Paris Anlaşması öncesi 
ülkelerin verdikleri ulusal katkı beyanla-
rına tarafların uymaları halinde bile iklim 
sorununu çözmeye yetmediği bilimsel ça-
lışmalarca ortaya konulmuştur” (Öztürk, 
Öztürk, 2019:538).

“Paris Anlaşmasının 2020’de yürürlüğe 
gireceği beklenirken 2016 sonunda yü-
rürlüğe girdiği açıklanmıştır. Kyoto Pro-
tokolü’nün 2020’de sona ermesi ile Pa-
ris Anlaşması uygulamaya konulacaktır. 
Anlaşmanın temel amacı, 2030 yılına 
kadar dünya sıcaklık artışının 2 derece 
santigradı geçmemesini sağlamak ve 
eğer mümkün olursa 1,5 derece santig-
rat ile sınırlı tutmaya çalışmaktır” (Damar, 
2016: 69).

Sıcaklık artışının Yaklaşık 2 derece se-
viyelerinde olduğu belirtilen günümüzde, 
sürdürülebilir uygulamalarının tam an-
lamıyla ele alınarak, çevresel sorunların 
çözümü için tüm dünya ülkelerinin ortak 
hareket etmesi, gerçek çözümler üretme-
si ve gelecek nesiller için gereken önlem-
lerin alınması gerekmektedir.  

2. Sürdürülebilirlik Kavramı ve
Seramik Kaplama Sektörü 

Sanayi Devrimiyle başlayan ve giderek 

Şekil 1-1: Rio-20 Birleşmiş Devletler Sürdürülebilirliği Geliştirme Konferansı Rio’da Botofogo 
plajı atık pet şişelerden yapılan dev balık heykeli. http://www.cut-online.com/2014/04/28/gec-
mis-dunya-gununuz-kutlu-olsun/
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artan üretim ve tüketim sonucu, doğal 
kaynaklar hızla tahrip edilmekte, artan 
nüfusun ve gelişen sanayinin enerji ge-
reksinimini karşılayabilmek ve bunu do-
ğal kaynakları tüketmeden sağlamak için 
alternatif sürdürülebilir çözümler üretmesi 
gerekmektedir.

“Seramik karo imalatı sektöründeki geliş-
melerin ana belirleyicisi inşaat sektörü ve 
inşaat sektöründe yaşanan ihtiyaçlardır. 
Seramik karolar nihai ürün olarak inşaat 
sektöründe kullanılmakta olduğundan se-
ramik karo nihai ürünlerine yönelik talep 
inşaat sektöründeki büyüme ile doğrudan 
ilişkilidir” (SKK. 2018:10)

“Fosil kaynaklarının tükenmesinin ve 
küresel ısınmanın ciddi bir tehlike haline 
gelmesinin ana sorumlularından birini 
%35lik payıyla inşaat sektörü oluşturmak-
tadır. İnşaat sektörü; hammaddesinin 
%50’sini doğadan sağlamakta, toplam 
enerjinin %40’ını tüketmekte ve toplam 
atıkların %50’sinin oluşumuna neden ol-
maktadır. Oluşan inşaat atıkların içeriği 
yaklaşık %40 beton, %30 seramik, %10 
ağaç, %5 metal, %5 plastik ve geri kalan 
%10 ise çeşitli malzemelerden oluşmak-
tadır” (Çakır ve Tüfekçi, 2011:1).

Dünya Seramik Kaplama malzemeleri 
2018 yılında 13 milyon metrekare bariye-
rini aşan üretimi ile küresel ısınmaya etki 
eden inşaat sektörü payının önemli bir 
kısmını paylaşmaktadır. Kaplama Sektö-
ründe faaliyet gösteren firmaların çevreye 
ve Doğal sermayeye olan olumsuz etkile-
rini en aza indirerek üretimlerinin birçok 
alanında çeşitli önlemler alan uygulama-
lar yapmaları gerekmektedir. 

Seramik kaplama malzemeleri sektörü 
kurulu kapasitesini, Türk Seramik Fede-
rasyonu kayıtlarına göre “2002 yılındaki 
255,1 milyon m²’den.. 2012 yılında ise 
180 milyon m²’ye çıkmıştır. Türkiye dün-
yadaki üretimden %3,2 pay almaktadır  
(SÇG. Rap,2015:28). Ülkemiz dünya 
seramik kaplama malzemeleri üretim sı-

ralamasında 9’ncu sırada yer almaktadır. 
Türkiye’nin 2012 yılı üretimi bir önceki 
yıla göre %7 artışla 280 milyon m²’ye 
ulaşmıştır” (SÇG. Rap,2015:1).

“Toplumların üretim ve tüketim alışkan-
lıklarının doğal kaynakların limitlerini 
zorladığı açıktır. Kaynaklar, dünyanın 
kendini yenileme kapasitesine uygun ola-
rak çevreye etkilerinin en düşük seviyede 
olacağı şekilde tüketilmelidir.” (Özcuha-
dar,2007:7). Seramik Kaplama Sektörü 
üretimleri gereği çevreye karşı eylemler 
gerçekleştirmekte bu sebeple üretimlerin 
de sürdürülebilir olması gerekmektedir. 
“Endüstriyel tesislerin yaratmış oldukları 
çevresel olumsuzlukları en aza indirge-
mek, öncelikli toplumsal sorumlulukların-
dan biridir” (Özcuhadar, ,2007:7).  

Bu noktada Seramik Kaplama Sektör’ 

üründe faaliyet gösteren şirketlerin Eko-
nomik, Sosyal ve Çevresel sürdürülebilir-
lik dinamikleri göz önünde bulundurarak 
ekonomik kalkınmayı insan yaşantısını 
ve çevresel dengeyi olumlu yönde etkile-
yecek sürdürülebilir üretim ve yöntemleri-
ni kullanmaları faydalı olacaktır. 

3. Seramik Kaplama Sektöründe 
Sürdürülebilir Üretim Anlayışı 

“Seramik karo ürünlerinin üretiminde, 
ham maddeler akıcı granüller haline ge-
tirilip presleme yöntemi ile şekillendiril-
dikten sonra, gerekli tepe sıcaklıklarında 
hızlı pişirim koşullarında pişirilirler. Se-
ramik karo üretiminde ana adımlar; re-
çete hazırlama, öğütme, granülleştirme, 
şekillendirme, kurutma ve hızlı pişirme 
olarak tanımlanabilir. Seramik karo üre-
tim süreçleri temel olarak duvar karosu, 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sosyal Sürdürülebilirlik

Tükenmeyen Doğal Kaynaklar

Ağaç Petrol

Toprak Kömür

Su Doğal Gaz

Hava

Seramik Kaplama Sektöründe
Yenilebilir Enerji Kullanımı

Seramik Kaplama Sektöründe
Yenilebilir Su Kullanımı

Seramik Kaplama Sektöründe
Hava Korunumu

Madenler

Tükenebilen Doğal Kaynaklar Biyoçeşitlilik

Doğal Kaynaklar
Ekonomik Sürdürülebilirlik

Seramik Kaplama Sektöründe Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevresel Sürdürülebilirlik

Şekil 2-1: Sürdürülebilirlik Kavramı ve Türleri (POYRAZ,215:
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yer karosu, porselen karo ve sırlı granit, 
dekor bordür olmak üzere dört ürün sı-
nıfına ayrılmaktadır. Bünyenin üst yü-
zeyinin sır olarak adlandırılan bir cam 
tabakasıyla kaplanmasıyla sırlı seramik 
karolar üretilir. Seramik karo üretiminde 
genellikle sır uygulaması yapılmaktadır” 
((SKİ.2018:45).

Sektörde faaliyet gösteren seramik fir-
maları Doğal kaynakların kullanımını en 
aza indirgeyen tasarımlarla, hızla yenile-
nebilir doğal kaynakların kullanımını göz 
önünde bulundurarak, yenilenebilir enerji 
ve su kullanımını dikkate almalıdırlar. 
Tasarlanan ürünlerin geri dönüşüme ve 
yeniden kullanıma uygun olması, Nihai 
atık oluşumundan sonra atık bertaraf’ı iyi 
düşünülmüş tasarımlar olması hedeflen-
melidir. 

Bu sebeple Sürdürülebilirlik konusunun 
seramik kaplama sektörü çerçevesinde 
değerlendirmesi, pişmemiş atıklar işlet-
melerde geri dönüştürülmeli, su enerji 
ve kâğıt atıklarından geri dönüşümü hız-
la artırılmalıdır. Seramik endüstrisinden 
kaynaklanan atık malzemelerin yeniden 
kullanımıyla ilgili geri dönüşüm çalışmala-
rı özellikle Avrupa Birliğine üye ülkelerde 
sürdürülebilir üretim anlayışı nedeniyle 
son derece önemli ve belli koşullarla zo-
runlu hale getirilmiştir. 

“Avrupa Birliği’ne aday olan ülkemiz, AB 
ile uyumlaşmak için hazırladığı mevzuat-
ta AB yasalarındaki istisnaları kendi sa-
nayisine de uygulamak suretiyle Avrupa 
sanayisi ile eşit şartları temin etmek zo-
rundadır “(SÇG. Rap,2015:2).’

Kaplama sektöründe firmalar üretimle-
rinin her aşamasında kullandıkları suyu 
geri dönüşüm yolu ile kullanabilmektedir. 
Ülkemizde ve dünyada gerçekleştirilen 
projeler ile firmalar kullandıkları temiz 
suyun büyük bir miktarını geri dönüşüm 
yolu ile yeniden kullanmakta ve geliştiri-
len geri dönüşüm yöntemleri ile temiz su 
kaynaklarını daha az tüketilmektedir.

“Enerjinin yoğun olarak tüketildiği bir sek-
tör olması sebebiyle seramik sektörü dü-
şük karbon ekonomisine geçişte sorunlu 
sektörlerden biri olarak görülmektedir.
(http-1)” Bu nedenle sektörde “atmosfere 
salınan sera gazı emisyonları sebebiyle 
oluşan çevre kirliliği ve iklim değişikliğiyle 
mücadele kapsamında işletmeler faali-
yetleri sonucu saldıkları karbon emisyon-
larını azaltma çalışmalarına gitmeye baş-
lamışlardır (http-2).”

VOC olarak tanımlanan “Uçucu Organik 
Bileşenler (VOC) çoğu hem renksiz hem 
de kokusuz olan, çeşitli sıvı ve gazlar-
dan oluşan bir gruptur. Hava kalitesini 
bozması sebebi ile çevre için olumsuz 
etkileri bulunan kirleticilerden biridir (http-
3).” Eko sisteme zararlı etkileri nedeniyle 
VOC kirleticilerinin ölçülmesi ve belirlen-
miş sınır değerlerinin altına indirilmesi 
gerektiği belirtilmektedir.  

Seramik Kaplama Sektörünün çeşitli sü-
reçlerinde açığa çıkan uçucu organik bi-
leşikler çeşitli yöntemlerle azaltılabilmek-
tedir. Özellikle sırlı yüzeylerin pişirilmesi 
esnasında açığa çıkan kirleticiler nede-
niyle bazı tasarımcılar sırsız yüzeyler 
kullanmayı tercih etmektedir. Günümüz 

teknolojileri ile geliştirilen dijital baskı ma-
kineleri kullanılarak yapılan üretimlerde 
pişirim esnasında daha az uçucu organik 
bileşiklerin açığa çıktığı düşünülmektedir. 
Ayrıca tüm firmalar bir zorunluluk olarak 
sera gazı salınımları için baca gazı öl-
çümleri yaptırmaktadır. 

Seramik kaplama sektörü hammadde, 
şekillendirme, sırlama, pişirim, gibi üreti-
min her aşamasında çevreye karşı gerek-
li tedbirlerin alınması gerekli bir sektördür. 
Bu noktada ürün sürdürülebilirliğini sağla-
mak, ürünün çevresel etkilerini belirlemek 
ve raporlamak adına çeşitli yöntemler ge-
liştirilmiştir.

Çevresel Ürün Beyanları “EPD’ler, ISO 
14025’e göre tanımlanan, bir ürünün 
veya servisin çevre performansını ISO 
14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş pa-
rametreler bazında önceden belirlenmiş 
kategorilere göre (hammadde eldesi, 
enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme 
ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve 
toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) 
nicel olarak değerlendiren ve beyan eden 
deklarasyonlardır” (http-4).  

“Seramik karo sektöründen kaynaklanan 

Şekil 3-1: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi LCA   https://www.semtrio.com/yasam-dongusu-a-
nalizi-lca
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çoğu atık üretim sürecine tekrar dâhil edi-
lebilmektedir. Bazı karo üreticisi firmalar, 
%80 gibi yüksek oranlarda seramik karo 
atığını kullanarak aynı teknik ve estetik 
özelliklere sahip ürünler elde edebilmek-
tedir. Üretim sürecinden çıkan atıklar 
genellikle ham madde olarak yeniden 
kullanılmaktadır. Günümüzde seramik 
karo üretim süreci neticesinde ortaya çı-
kan atıkların seramik sektörü veya diğer 
endüstrilerde ham madde olarak kullanı-
mına yönelik çalışmalar yürütülmektedir”  
(SKİ,2018:45).

4. Seramik Kaplama Sektöründe Atık
 
Atık “Üretim ve kullanım faaliyetleri sonu-
cu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığı-
na zarar verecek şekilde doğrudan veya 
dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sa-
kıncalı olan her türlü maddedir” (http-5). 
Şeklinde tanımlanmaktadır. Atık yöneti-
minde genel ilke öncelikle atığın kayna-
ğından azaltılması kaçınılmaz olarak çı-
kan atıkların tanımlanması, türlerine göre 
sınıflandırılması, çıkan atıkların mümkün 
olan en yüksek oranda geri kazanılarak 
yeniden kullanılması olmalıdır. Son ola-
rak atık bertarafı iyi planlanmalı “bertaraf”  
için yapılacak işlemlerin çevreye verilebi-
lecek minimum zararla gerçekleştirilmesi-
dir. “Ülkemizde seramik-karo üretiminde 
yaklaşık %8 oranında atık oluşmaktadır. 
Bu oran birinci kalite üretim yapan fab-

rikalarda ortalama %13’ün üzerine çık-
maktadır” (Karacasu,2012:7).

Doğal kaynakların korunması ve sürdü-
rülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy’da 
insanlığın en önemli sorunlarından biri 
olmaya devam etmektedir. İyi bir çevre 
yaratmanın gereği olan katı atık yönetimi, 
atıkların geri kazanılmasını, atık mikta-
rını arttıran üretim ve tüketim türlerinin 
sınıflandırılmasını da içine alan önemli 
bir konu halini almıştır. Günümüzde en-
düstriyel üretim yapan sektörlerde 3R 

(Reuse Reduce Recycle) Azalt, Dönüş-
tür, Yeniden Kullan olarak bilinen temiz 
üretim yaklaşımları son derece önem 
kazanmıştır. 

5. Seramik Kaplama Sektöründe
Atık ve Geri Dönüşüm 

“Seramikler duvar malzemesi olarak (ana 
malzeme olarak (örgü, tuğla), kaplama 
malzemesi olarak, kaplamalı panel ola-
rak, sert plaka olarak, döşeme malze-
mesi olarak, taşıyıcı sistem malzemesi 
olarak ve çatı malzemesi olarak ve çatı 
malzemesi olarak (kiremit) olarak kullanıl-
maktadır. Hammaddelerin bolluğu, kolay 
işlenmesi, basit üretimi, nispeten düşük 
maliyeti, kullanım kolaylığı vb. gibi özel-
likleri malzemenin kullanım alanlarını ar-
tırmaktadır ” (Çalışkan, 2016: 5). Seramik 
Kaplama sektöründe artan üretim hızı 
sonucu ortaya çıkan atık ve hammadde 
sıkıntıları sebebiyle, sürdürülebilir kaynak 
kullanımı son derece önem kazanmıştır. 

“Ülkemizde 2018 yılı itibarıyla 335 milyon 
m2 seramik kaplama ürünleri (SKM) ve 
20.5 milyon adet seramik sağlık gereci 
(SSG) üretilmiştir. Bu üretimler için yakla-

Şekil 4-1: 3r Geri Dönüşüm sembolleri https://www.waynegoodman.co.uk/recycle-show.html

Şekil 5-1: Seramik Karo Üretiminde Açığa Çıkan Atıklar(http://seramikarastirma.com.tr/wp-con-
tent/uploads/2019/12/SeramikKaroImalatiKaynakVerimliligiRehberi.pdf)
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şık 6.57 milyon ton malzeme kullanılmış-
tır. İyimser bir tahminle bunların %5’inin 
kusurlu olduğu gözetilirse yılda yaklaşık 
330 bin ton gibi bir mamul seramik atığı 
ortaya çıkmaktadır. 

Sadece 2017 yılı için dünya ölçeğinde 
SKM üretiminin 13.55 milyar m2 olduğu 
düşünüldüğünde atık boyutunun devasa 
büyüklüklere ulaştığı anlaşılır. Bu miktar 
artan inşaat faaliyetleri ile daha da artış 
göstermek eğilimindedir ”(Kayacı, Yıldı-
rım, Genç, Keskin ve Çırpın, 2019:354). 

“AB tarafından desteklenen “Waste sy-
nergy in the production of INnovative 
CERamic tiles (WINCER) Projesi” kapsa-
mında porselen karo üretiminde %70’in 
üzerindeki oranlarda hurda ambalaj 
camı ve ham/pişmiş seramik karo atık-
larının kullanılmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 
hazırlanan porselen karolar normal pi-
şirim sıcaklıklarından yaklaşık 200˚C 
daha düşük tepe sıcaklıklarında pişirile-
rek performans özellikleri incelenmiştir”  
(SKİ:2018:57) .

İspanyol Seramik Kaplama Malzemele-
ri Sanayicileri Derneği (Ascer), Seramik 
Firması Keramos, mühendislik firmaları 
ve üniversiteler işbirliği ile 2012 yılında 
başlatılan Zero Waste Sıfır atık projesidir. 
“Projede amaç; yüksek oranda atıklardan 

yararlanılarak sıfır atık mantığı ile dış 
mekan kullanımına uygun yeni tip sera-
mik üretmektir. Araştırmacılar her türlü 
seramik atık bünyesinde uygulanabilecek 
seramik kalıntılardan ve %20 geri dönüş-
türülmüş cam kullanılarak oluşturulacak 
sır kompozisyonları tasarlamayı hedefle-
mektedir (http-6).”

Projede “Laboratuvar çalışmaları ile elde 
edilen çalışmaları doğrulamak için yü-
rütülen endüstriyel ölçekli çalışmalarda 
seramik karo üretimi için bünye bileşim 
oranları ve sır bileşim oranları belirlen-
miştir. Bünye bileşiminde %100 oranında 
seramik atığı kullanılabilir iken sır bileşi-
minde sadece %15 oranında frit atığının 
kullanılabilir olduğu tespit edilmiş olup 
elde edilen sonuçların kentsel alanlarda 
seramik karo olarak kullanılabilir nitelikte 
olduğu görülmüştür” (SKİ:2018:57).

Amerika seramik Firması Fire Clay Tile 
sürdürülebilir üretim uygulamaları kulla-
narak Yerel atık sahasından satın aldığı 
atık malzemeleri kullanarak, Zanker ve  
Recology adlı atık değerlendirme şirke-
tiyle anlaşarak 8 ayda 150 tondan fazla 
atık porseleni öğüterek tekrar üretimde 
kullanmayı başarmıştır (http-7). 

Fire Clay seramik firması benzer bir pro-
jede, yerel elektronik geri dönüşüm firma-
sı ECS Rafineri ile yaptığı işbirliği sonrası 

gerçekleştirdiği çok aşamalı kırma işlemi 
ile CRT tüplerini küçük parçacıklar halin-
de kırmayı başarmıştır. Elde ettiği cam-
larla oluşturduğu karolar ile %100 yukarı 
dönüşüm sayesinde çok miktarda kazanç 
sağlamayı başarmıştır (http-8).”   
  
Crossville seramik sistemlerinde özel 
bir değişik yaparak karo üretiminde atık 
porseleni geri dönüştürmekte pişmiş atık 
geri dönüşümlü üretimler yapmaktadır. 
Dünyanın en büyük sıhhi tesisat ürünleri 
üreticilerinden biri Toto seramik firması 
ile Crossville arasında bir ortaklık geliş-
tirilmiş, geliştirilen ortaklıkla pişmiş atık 
geri dönüşümü gerçekleştirilmiştir. Ameri-
ka’da faaliyet gösteren Crossville firması 
2009 yılında başlattıkları “Tile Take-Back 
Program (Seramik Karoların Geri Alımı 
Programı)” ile söz konusu tesise yakın 
bölgede çıkan pişmiş/kullanılmış porse-
len karo atıklarının tekrar karo üretiminde 
kullanımı sağlanmaktadır. Tesiste atık 
suların %99,98’i üretimde yeniden kul-
lanılmaktadır. Tesisin sahip olduğu ser-
tifikalı geri dönüşüm prosesleri ile daha 
önce düzenli depolama tesislerine verilen 
ve/veya tesislerin sahalarında depolanan 
seramik karo atıklarının yaklaşık yıllık 
5.436 tonu yeniden seramik karo üretimi-
ne dahil edilmektedir (http- 9) ”.

Johnson Fayans firması Seramik atık-
lar uygun boyutta öğüterek ve Kaplama 
bünyeleri oluşturmak için standart sera-
mik bünyelere eklemektedir. Her yıl ken-
di üretim süreçlerinden çıkan 14.000 ton 
seramik atığı geri dönüştüren firma, Se-
ramik atıkları, uygun bir standart seramik 
karo bünyesine ekleyerek oluşturmakta-
dır. 

Bu geri dönüştürülmüş malzemeler orta-
lama %10-15 oranında kullanılan pişmiş 
atıkların %5’i. Yılda 14.000 ton seramik 
atığın geri dönüştürülmesi, 16.800 metre-
küp çöp sahasından tasarruf sağlamakta-
dır. Firma üretiminin her aşamasında atık 
azaltma, yeniden işleme ve geri dönüş-
türme prensibine sahiptir. 

Şekil 5-2: Fire Clay Tile Firması  Atık TV Cam ekranlar Kullanılarak Üretilen Geri Dönüşümlü 
Mozaik (https://www.fireclaytile.com/blog/full/kickstarter-project-made-with-crt)
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6. Türk Seramik Kaplama Sektöründe 
Sürdürülebilirlik ve Malzeme Olarak 
Bir Geri Dönüşüm Uygulaması

2020 yılında ülkemizde SERKAP a bağlı 
18 adet seramik kaplama firması bulun-
maktadır. . “Türkiye’de seramik kaplama 
malzemelerinin üretildiği iller Çanakkale, 
Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, İzmir, 
Manisa, Aydın, Çankırı ve Yozgat’tır. 
Tesislerin %49,82’si Eskişehir – Bilecik 
– Kütahya bölgesindedir(http-9)” Bun-
lardan “Altı adedi Bilecik bölgesinde yer 
almaktadır. 

2015 yılında yapılan görüşmelerden elde 
edilen bilgilerde Seramik firmalarının üre-
timlerinin sonrasında yaklaşık %5 ila %10 
arası pişmiş atık oluşmakta ve bu atıklar 
kimi firmalarca yine %5 ila %10 oranında 
üretimlerine dahil edilmektedir” (Yılmaz 
ve Poyraz, 2015, 648). 

Dünyada sıklıkla karşımıza çıkan geri dö-
nüşüm uygulamalarının ülkemizde daha 
az rastlanır olması sebebi ile Türk sera-
mik kaplama sektöründe Bien seramik fir-
ması ile yapılan işbirliği neticesinde firma-

nın kendi pişmiş atıklarının kullanılacağı 
bir geri dönüşüm uygulaması gerçekleş-
tirilmiştir (Poyraz ,2015:51).

Sektörde faaliyet gösteren Bien seramik 
kaplama firması işbirliği ile 2015 yılında 
pişmiş atık geri dönüşüm uygulaması 
gerçekleştirilmiş, geleneksel üretim ka-
lıplarına yenilikçi bir bakış açısı ile sürdü-
rülebilir bir uygulama gerçekleştirilmiştir. 
Yapılan çalışmada iki farklı uygulama ça-
lışılmış, bir standart kaplama reçetesine 
pişmiş atıklar ilave dilerek, teknik özel-
likleri incelenmiş, diğer bir uygulamada 
daha artistik sonuçlar elde edilmiştir.

Birinci çalışmada Bien Seramik standart 
porselen bünye reçetesi kullanılmıştır. 
Bu bünyenin içine %5 - %20 aralığında 
porselen bünye pişmiş atığı ilave edilerek 
5 farklı çalışma gerçekleştirilmiştir. Ham-
maddeler ve atık, reçeteye göre tartılıp 
jet değirmenlerde 63 mikron elek üstü 
bakiyesi 3,5 - 4 gr olacak şekilde öğütme 
işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Öğütme işlemi sonrasında çamur kurutu-
larak %6 nemlendirme işlemi yapılmıştır. 

Standart reçete ve atık ilaveli numune-
lerin fotoğrafları Resim 3-32’de yer al-
maktadır. Deformasyon ve pişme rengi 
incelendiğinde atık miktarının olumsuz 
bir etki yaratmadığı gözlenmiştir. (Poy-
raz,2015:55).

Yapılan geri dönüşüm uygulamasında 
artistik sonuçlar elde etmek için Bien Se-
ramik Firmasından alınan üç farklı renk 
ve türde pişmiş karo atığı geri dönüşüm 
amaçlı kullanılarak iki farklı uygulama 
yapılmıştır. Uygulamanın birinde atıklar 
en büyük parçası 0,5 cm’yi geçmeyecek 
tane iriliğinde olacak şekilde kırılmıştır. 
Çalışmada sırlı porselen ve teknik granit 
çamuru olmak üzere iki farklı bünye kul-
lanılmıştır. Pişmiş atıklar bünye içerisine 
%20, %30 oranında ve %20 atık ilaveli 
çalışmalara %10 cam ilavesi olarak katıl-
mıştır (Poyraz ve Yılmaz,2018:265).

Pişmiş atıklar ile farklı bünyelere uygu-
lanan artistik uygulama sonuçları Şekil 
5-2‘de yer almaktadır. Numunelerde 
Presle yapılan ikinci uygulamalarda şekil-
lendirme sonrası bünyelerde, pişmiş atık-
lar ve frit sadece üst yüzeyde görünecek 
şekilde uygulanmıştır.

Presle yapılan uygulamalardan alınan 
olumlu sonuçlar doğrultusunda üçün-
cü uygulama olarak 1-2 mm tane boyut 
aralığındaki pişmiş atıkların kaplama 
bünyesine %10-50 oranında homojen bir 
şekilde ilave edilmesi sonucu elde edilen 
numuneler Şekil 5-3‘de yer almaktadır. 
Yapılan uygulamaların pişirimi sonrası 
%20 atık ilavesinin olumlu sonuçlar vere-
bileceği atık oranının arttırılmasının bün-
ye yüzeyinde çatlamalara neden olabile-
ceği gözlenmiştir. 

7. Sonuç ve Öneriler

Seramik Kaplama Sektörü üretimleri ge-
reği çevreye ve ekolojiye karşı eylemler 
gerçekleştirmekte bu sebeple de üretim-
lerinde sürdürülebilir olması bir paradoks 
gibi gözükmektedir. Sektörde yapılan bu 

Şekil 5-3: Crossville Tiles Atık Sahası ( https://www.crossvilleinc.com/Resources/Sustainability)
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eylemlerde hammadde, su, enerji gibi 
doğadaki yenilenemez kaynaklar kulla-
nılmakta, bu üretimler sonucunda oluşan 

pişmiş atıklar (Kırk Defolu ya da Düşük 
kaliteli üretimler) çevresel sorun yarat-
maktadır. 

Oysa sektörde yapılan üretimlerde, su ve 
enerji geri dönüşümü gerçekleştirilmek-
te, pişmemiş üretimler yeniden üretimde 
kullanılmaktadır. Ayrıca seramik malze-
me bünyesi gereği pişmiş atıkların geri 
dönüşümü bugün gerçekleştirilebilmekte 
yüksek oranlarda üretimlerde kullanıla-
bilmektedir. Bu gün seramik sektöründe 
milyonlarca metrekare karo üretildiği dü-
şünüldüğünde sadece ülkemizdeki firma 
üretimlerinden kaynaklanan atıklar azım-
sanmayacak miktarda olup, ayrıca atıkla-
rın depolanması ya da yok edilmesin ise 
büyük problem yaratığı bilinmektedir.

Araştırma sonucu pişmiş atıkların stan-
dart reçetede % 10, artistik sonuçlarda 
ise % 20’ye kadar kullanılabileceği tespit 
edilmiştir. Standart reçetede atık oranının 
artması ile pişmiş mukavemette kayda 
değer bir artış tespit edilmiştir. Bu da tek-
nik açıdan önemli bir avantajdır. Artistik 
uygulama sonuçlarına bakıldığında piş-
miş atıklar seramik kaplama bünyelerine 
farklı doku ve renk olarak değer katmış, 
atık ilavesi ile üretilen seramiklerin görsel 

Şekil 5-4: Johnson Fayans Atık Sofra Eşyaları (https://www.johnson-tiles.com/media/pdf/OUR_
ENVIRONMENTAL_IMPACT_-_BROCHURE_2020_SPREADS.pdf)

Şekil 6-1: (a) Standart Reçete (b) % 5 Pişmiş Atık (c) % 10 Pişmiş Atık (d) % 15 Pişmiş Atık (e) % 20 Pişmiş Atık İlaveli Standart Uygulamalar
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ve estetik gerektiren alternatif sanatsal 
kaplama üretimlerinde de kullanılabilece-
ği sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca 1-2 mm boyutlarına indirilerek ya-
pılan çalışmaların teknik özelliklerinin in-
celenip geliştirilerek standart üretimlerde 
kullanılabilirliği de incelenmelidir. “Türkiye 
çevre konusunda aldığı kararlar ve yürüt-
tüğü projelerle çevresel tehditleri fırsata 
dönüştürme potansiyeline sahiptir. En 
büyük fırsatlardan biri de atık dönüşümü 
yapmak ve atık temelli ürünleri arz etmek-
tir(Karaosmanoğlu,2014:37).” Bu noktada 
atıkların sadece çevreye olan zararlı etki-
lerini bertaraf etmek değil, bunun yanında 
ekonomik açıdan sağladığı kazançlar göz 
önünde bulundurularak değerlendirilmesi, 
işletmelerde önemli kazançlar sağlayabilir.

Bu nedenle seramik kaplama ürünlerinin 

sürdürülebilirlik düşüncesi çerçevesinde 
barındırdığı karşıt değerlerin sorgulan-
masına ve alanın gerçek katkısının hangi 
yönde olacağına yada olması gerektiğine 
ilişkin gerçek verilerin ortaya konmasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda Se-
ramik Kaplama sektöründe kuruluşlar üre-
tim her aşamasında ekonomik Sosyal ve 
Çevresel sürdürülebilir yaklaşımların ve 
uygulamalarının ivedi şekilde uygulama-
ya geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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VOC (http://www.interpon.com.tr/expertise_to-
pics/sustainability/what-are-v-o-cs/)
• Erişim 4:12.12.2020 Çevresel Ürün Beyanları 

Nedir? (http://www.epdturkey.org/#!epd-nedir/
c1xsz)
• Erişim5: 11.12.2020Atık Yönetimi Nedir? htt-
ps://cevreonline.com/atik-yonetimi/
• Erişim6:10.12.2020 Cerurbis&LifeCeram 
(http://www.tileofspain.com/eco/default.aspx?-
lang=en GB(www.lifeceram.eu) 
• Erişim 7:12.12.2020 Klozetler, (https://www.
fireclaytile.com/blog/full/over-70-recycled-ti-
le-debris-series-now-with-recycled-porcelain/)
• Erişim8:12.12.2020This Tile Use tobe 
Your TV, (https://www.kickstarter.com/proje-
cts/539279179/this-tile-used-to-be-your-tv)
• Erişim9:12.12.2020https://www.crossvilleinc.
com/Resources/Sustainability/Tile-Take-Back
• Erişim:10.SeramikSektöründeAvrupa1.si 
http://www.endustriotomasyon.com/tr/icerik/
sayfa/seramik-sektorunde-avrupa-1.si
• Erişim:11:10.12.2020: Seramik Çalışma Gru-
bu Raporu,2023, https://sbb.gov.tr/wp-content/
uploads/2018/10/10_SeramikCalismaGurubu.
pdf, Kalkınma Bakanlığı,  Ankara.
• Erişim:11.12.2020. Seramik Karo İmalatı Kay-
nak Verimliliği Rehberi, Yayın No: e-8 Sanayi-
de Kaynak Verimliliği Rehberi-2 Aralık 2018. 
http://seramikarastirma.com.tr/wp-content/
uploads/2019/12/SeramikKaroImalatiKaynak-

VerimliligiRehberi.pdf

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SİYAH	RENK	BÜNYEYE	FARKLI	ORANLARDA	PİŞMİŞ	ATIK	İLAVESİ	İLE	YAPILAN	ve	
PRES	İLE	ŞEKİLLENDİRME	SONUCU	ELDE	EDİLEN	NUMUNELER		

%	20	Pişmiş	Atık	 %	30	Pişmiş	Atık	 %	40	Pişmiş	Atık	 %	50	Pişmiş	Atık	%	10	Pişmiş	Atık	

	 Siyah	
Bünye	
Kahverengi		Atık	

Krem	Atık	

 Uygulama Yapılan Yer:  Bien Seramik / Uygulanan  Bünye: Siyah Teknik Granit  /  Pişirim Dercesi: 1184-1220  oC /  Fırın Tipi:  Roller Fırın / Pişirim Süresi:  55dak  

Siyah	
Bünye	
Kahverengi		Atık	

Krem	Atık	

Siyah	
Bünye	
Kahverengi		Atık	

Krem	Atık	

Siyah	
Bünye	
Kahverengi		Atık	

Krem	Atık	

Siyah	
Bünye	
Kahverengi		Atık	

Krem	Atık	

Şekil 6-3: a) Siyah Bünye İçine % 10 Pişmiş Atık (b) Siyah Bünye İçine % 20 Pişmiş Atık (c) Siyah Bünye İçine % 30 Pişmiş Atık (d) Siyah Bünye 
İçine % 40 Pişmiş Atık (e) Siyah Bünye İçine % 50 Pişmiş Atık İlaveli Pres İle Şekillendirilmiş Numune
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BİR KONU

Mete İMER  
ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri 

Sürdürülebilir Dünya İçin 
Döngüsel Ekonomi

İş dünyası, kamu yönetimi, yerel yönetimler, tüketiciler ve medyanın katkı ve ka-
tılımları ile meydana gelen sürdürülebilir bir geri dönüşüm sistemi, sürdürülebilir 
kalkınma için çok önemli. 1991 yılında kurulan ÇEVKO Vakfı, bu konuda uzman 
sanayi inisiyatifi ve etkin sivil toplum kuruluşu kimliklerini bünyesinde bir araya geti-
riyor. Bu alanda Türkiye’nin ilk yetkilendirilmiş kuruluşu olarak, ülkemizde kurucusu 
olduğumuz sürdürülebilir geri dönüşüm sisteminin gelişimi için çalışmalarımıza 29 
yıldır artan bir ivmeyle devam ediyoruz.

Geri dönüşümün sürdürülebilir çevre ve ekonomi açısından önemi, küresel top-
lumun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alan ederek Döngüsel Ekonomi 
modeli kapsamında daha da öne çıkıyor. ÇEVKO Vakfı, dünya gündeminde önemli 
yer tutan Döngüsel Ekonomi modelinin ülkemizde tanıtılması için yapılan çalışma-
lara düşünsel önderlik yapan kuruluşlar arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, atıkların önlenmesi, eko-tasarım, tekrar 
kullanım sayesinde döngüsel ekonominin AB üyesi ülkelerdeki şirketlere 600 mil-
yar avro, ya da yıllık cirolarının yüzde 8’i mertebesinde net kazanç ve sera gazı 
salımında yüzde 2-4 aralığında düşüş sağlayacağı hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra döngüsel ekonominin,
• Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve atıkların kaynak olarak değer-
lendirilmesini öne çıkaran yeni buluşların önünü açarak rekabet avantajı getirebi-
leceği,
• Yeni iş modelleri, yeni gelir ve istihdam olanakları yaratabileceği, 



45

• Tüketicilere daha ucuz, dayanıklı ve 
kaliteli ürünler sunulmasını teşvik ede-
bileceği,
• Kıt kaynakların daha dikkatli ve çev-
reyle uyum içinde kullanılması ve geri 
dönüşüm suretiyle önemli ekonomik, 
toplumsal ve çevresel yararlar sağlaya-
bileceği
öngörülüyor.

“Bir üretim sisteminde oluşan her atığın 
yeniden değerlendirildiği, bu sayede 
hammadde maliyetinin azaltıldığı, kay-
nak verimliliğinin ve çevresel yararın ise 
arttırıldığı yeni bir model” olarak tanım-
lanan “döngüsel ekonomi” kavramını, 
öncelikle “sürdürülebilirlik” ve hemen 
sonrasında “sürdürülebilir sanayi” kav-
ramlarıyla birlikte ele almak gerekiyor.

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyo-
nu’nun 1987 Brundtland Raporu, sür-
dürülebilirlik kavramını şöyle tanımlıyor: 
“Bugünün gereksinimlerini, gelecek 

kuşakların gereksinimlerini karşılama 
yeteneğinden ödün vermeden karşıla-
mak”. Sürdürülebilir sanayi ise ekono-
mik işletmelerin sürdürülebilirliği üretim, 
tüketim ve atık yönetimi süreçlerinin ta-
mamında benimsenmiş bir strateji hali-
ne getirmesini ifade ediyor. 

Sürdürülebilir dünya için yeni bir yak-
laşım olma özelliği taşıyan ve sadece 
ülkemizde değil, tüm dünyada çok yeni 
bir model olan döngüsel ekonomi, “sür-
dürülebilir üretim”, “sürdürülebilir tüke-
tim” ve “yukarı dönüşüm” süreçlerini bir 
“çember” halinde ele alıyor.

Endüstrileşme ve kalkınma sürecinde 
uygulanan, kısaca “üret-kullan-at” diye 
tanımlanabilecek doğrusal ekonomi 
modeli, hızla artan nüfusla birlikte kısıtlı 
kaynakların yok olmasına yol açmakta; 
sürdürülebilir kalkınmayı tehdit etmekte-
dir. Günümüzde, başta gelişmiş ülkeler, 
bu modeli terk ederek “döngüsel ekono-

mi” modeline geçmek üzeredirler.

Türkiye’de öncüsü olduğu “sürdürüle-
bilir geri dönüşüm” için çalışmalarını 
sürdüren ÇEVKO Vakfı, son yıllarda, ül-
kemizde iklim değişikliği ile savaşım ve 
döngüsel ekonomiye geçiş alanlarındaki 
çalışmalara da odaklanmış durumda.

Döngüsel Ekonomi için Geri 
Dönüşüm ve Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu

Yeni bir kavram, iş yapma şekillerinin 
değişeceği yeni bir model olan döngüsel 
ekonominin temelinde atıkların kaynak 
olarak kullanılması, yani ‘geri dönü-
şüm’ün ileri bir aşaması olan ‘yukarı dö-
nüşüm’ ve ‘sıfır atık’ vizyonu bulunuyor. 
Sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri 
dönüşüm nüfus artışına karşın sürdürü-
lebilir kalkınmayı amaçlayan döngüsel 
ekonomide en önemli konu başlıklarını 
oluşturuyor. 



46

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu, bir 
ürünün tüm yaşam döngüsündeki çev-
resel etkisini azaltma sorumluluğunu, 
yani ürünün tasarım aşamasından baş-
layarak atık olduktan sonra toplanması 
ve geri dönüştürülmesini de içeren süre-
cin sorumluluğunun üreticiye verilmesini 
ifade ediyor. 

Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu atık 
yönetiminde geri dönüşüm hedeflerinin 
yerine getirilmesinde etkili bir modeldir. 
Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu, sana-
yinin, kamunun atık yönetimi sürecine 
mali, teknik, operasyon ve iletişim alan-
larında katkı sağlamasını mümkün kılar. 

Türkiye’de Genişletilmiş Üretici Sorum-
luluğu’nun ilk temsilcisi ve ilk yetkilen-
dirilmiş kuruluş olan ÇEVKO Vakfı, bu 
konuda önemli çalışmalara imza atmış-
tır. Yükümlülüğünü ÇEVKO’ya devre-
den piyasaya sürenler adına, Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ndeki 
hedefleri tutturacak şekilde, 2005’ten 
2020 yılının sonuna kadar, yaklaşık 7 
milyon 500 bin ton ambalaj atığının geri 
dönüşüme sevk edildiğini belgelemiş 
durumdayız.

1.800’ü aşkın ekonomik işletmenin geri 
dönüşüm yükümlülüklerini üstlenmiş ol-
duğumuz 2019 yılı çalışmalarımızla, ya-
rım milyon tonun üzerinde, 563 bin 554 
ton ambalaj atığının geri dönüştürüldü-
ğünü belgelemiş durumdayız. ÇEVKO 
Vakfı olarak 2019’da Türkiye genelin-
de 145 belediye ile iş birliği içerisinde, 
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı bi-
riktirilmesi ve toplanması amacıyla, iç 
mekanlara ve dışarıdaki ortak alanlara 
yerleştirilmesi için yüz yetmiş bine yakın 
ambalaj atığı kumbarası sevk ettik. 2020 
yılında da yaklaşık 2.300 ekonomik iş-
letmenin 580 bin ton ambalaj atığının 
toplanıp geri dönüştürülmesini sağladık. 

Öte yandan, toplum ve iş dünyasının 
gereksinimleri doğrultusunda hizmetler 
geliştirmeye önem veriyoruz. Kurum ve 
kuruluşların, döngüsel ekonomi ve atık 
yönetmelikleri gibi konularda nitelikli ve 
güncel bilgi gereksinimi giderek artıyor. 
ÇEVKO Vakfı’nın bilgi birikimini, ÇEVKO 
Akademi eğitim modüllerimizle sanayi 
kuruluşlarının hizmetine sunuyoruz.

ÇEVKO Akademi, portföyümüzde bulu-
nan çeşitli eğitim modüllerini tek bir çatı 

altında ve güncel bir içerikle katılımcıla-
ra sunuyor. Yakın zamanda çevre ala-
nında, GEKAP (Geri Kazanım Katılım 
Payı), Sıfır Atık, Depozito Sistemi gibi 
konularda yayımlanan yasal düzenle-
meler, kuruluşlara bazı yükümlülükler 
getiriyor. 

ÇEVKO Akademi, öncelikle, yakın za-
manda yürürlüğe giren yönetmelikler 
ve uygulamalarla ilgili ayrıntılı içerikler 
sunuyor. Bu amaçla hazırladığımız eği-
timlerden bazıları: 
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde sıfır 
atık sistemine geçişteki gereklilikleri içe-
ren Sıfır Atık Sistem Kurulumu ve Sıfır 
Atık Bilgi Sistemi Uygulama Eğitimi,
• GEKAP kapsamı, sorumluluklar, is-
tisnalar, bakanlık beyan ve ödeme sis-
temlerini içeren GEKAP Yönetmeliği 
Uygulamaları, Kapsam, Beyanname ve 
İstisnalar Eğitimi,
• GEKAP ve depozito ilişkisi, depozitolu 
ambalajların GEKAP’tan mahsup edil-
mesi, depozito beyan ve bilgi sistemi 
uygulamalarını içeren, Tekrar Kullanıla-
bilir Ambalajlarda Depozito Uygulaması, 
Beyan ve Bildirim Sistemleri Eğitimi 
şeklinde sıralanabilir.
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2020 yılı içerisinde ÇEVKO Akademi dı-
şında geliştirdiğimiz bir diğer projemiz, 
“Nereye Atayım? Sıfır Atık Saha Bilgi 
Yönetim Sistemi” oldu. Bu sistem Sıfır 
Atık Yönetmeliği’yle belediyelere getiri-
len Sıfır Atık Belgesi alma kriterleri ile 
uyumlu, belediyenin kendi sorumluluk 
alanındaki tüm atıkları yönetmesi için 
bütünsel bir çözüm sağlıyor. Bazı öncü 
belediyelerde “Nereye Atayım? Sıfır 
Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi”ni uy-
gulamaya başlamış durumdayız.

Kısaca “Nereye Atayım?” olarak ad-
landırdığımız bu sistem, akıllı şehir alt 
yapısı için, toplumsal verimliliği arttıran, 
maliyetleri azaltan, sürdürülebilir ve kul-
lanıcı dostu bütünsel bir çözüm sunu-
yor. Sıfır atık yönetimini ölçülebilir, say-
dam ve raporlanabilir kılan bu sistemin 
belediyelere sunduğu avantajlar arasın-
da, toplama operasyonlarında ekipman 
kaydının oluşturulması, ekipmanların 
yerlerinin ve yer değişikliklerinin izlen-
mesi, ekipmanların doluluk oranlarının 
belirlenebilmesi yer alıyor. Program 
toplama araçlarının nereye hangi tarihte 
uğradığının, boşaltılıp boşaltılmadığının 
izlenmesine, araçların yakıt alımı kayıt-

larının oluşturulmasına da olanak sağ-
lıyor. 

Öte yandan, geri dönüşümün başlangıç 
noktasını bireyler oluşturuyor. Çalış-
malarımızda, geri dönüşüm kültürünün 
yaygınlaşmasını ve toplumun çoğun-
luğunun kaynağında ayrı toplama alış-
kanlığı edinmesini hedefliyoruz. Tüketi-
cinin, elinde tuttuğu ambalaj atığını bir 
çöp olarak değil, ülke ekonomisine katkı 
sağlayabileceği bir güç, bir fırsat, bir 
kaynak olarak algılamasını sağlamak, 
bu farkındalığı geliştirmek ve yaymak is-
tiyoruz. İlköğretim öğrenci ve öğretmen-
lerine yönelik eğitimlerimiz, bu konuda 
yıllardır düzenli olarak sürdürmekte ol-
duğumuz çalışmaların başında geliyor. 

‘Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri’mizle Ye-
şil Nokta’yı kullanan ekonomik işletme-
lerin örnek çalışmalarını; ‘Yeşil Nokta 
Basın Ödülleri’mizle, toplumu çevre ve 
geri dönüşüm konusunda bilgilendirme-
ye yönelik haberlere öncelik veren ba-
sın-yayın kuruluşlarını ödüllendiriyoruz. 
2017’de Türkiye’de Uluslararası Dön-
güsel Ekonomi Kongresi’ni düzenleme-
mizin ardından, farklı sektörlere yönelik 

düzenlediği bir dizi çalıştayla, döngüsel 
ekonomi konusunda, düşünce ve eylem 
odaklı devamlılığı hedefledik. Döngüsel 
ekonominin bir sonucu olan ‘sıfır atık’ 
hedefine sanayi kuruluşlarında ulaşmak 
için vakıf üyelerimizle birlikte çalışmayı 
sürdürüyoruz.

Döngüsel Ekonomi Konulu
Kongre ve Çalıştaylar
ÇEVKO Vakfı Uluslararası
Döngüsel Ekonomi Kongresi 

Vakfımızın düzenlediği ve kamu, özel 
sektör, sivil toplum kuruşları, üniversite 
ve basın-yayın kuruluşlarından 263 ki-
şinin katılımı ile gerçekleştirilen Ulusla-
rarası Döngüsel Ekonomi Kongresi, AB 
Döngüsel Ekonomi Paketi’nin içerdiği 
modelin temelini oluşturan kaynak isra-
fının engellenmesi konusunu gündeme 
taşıdı ve tartışmaya açtı. 

AB Döngüsel Ekonomi Paketi, ham-
maddelerin temininden üretim süreçle-
rine; belediye, ambalaj, gıda, inşaat ve 
yıkıntı atıklarının yönetimi, depolama 
sahaları ve deniz çöpünden plastik, bi-
yo-kütle, biyo-esaslı ürünler ve endüst-
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riyel sembiyoza; atık olmaktan çıkma 
kriterlerinden “dayanıklılık” ve “onarıla-
bilirlik” kriterlerine; genişletilmiş üretici 
sorumluluğu ilkelerinden mali teşviklere 
kadar çok çeşitli konuları içeriyor.

AB Döngüsel Ekonomi Paketi, kaynak 
kullanımının sürdürülebilirlik ve geri 
kazanım kadar, küresel rekabete ivme 
kazandırıp, yeni iş olanakları/istihdam 
sağlayarak sürdürülebilir ekonomik ge-
lişmeyi desteklemeyi de hedefliyor.

Henüz paketin hazırlık çalışmalarının 
sürdüğü bir dönemde gerçekleştirilen 
ÇEVKO Vakfı Uluslararası Döngüsel 
Ekonomi Kongresi’nde, Türkiye’nin dön-
güsel ekonomi konusunda farkındalığını 
yükselterek kendine özgü bir eylem pla-
nını kamu otoriteleri, sanayi ve ilgili tüm 
taraflarla birlikte oluşturması önerisinde 
bulunduk.

Kongre sonuç bildirgesinde yer alan di-
ğer bazı noktalar ise, şöyle sıralandı:
• AB Döngüsel Ekonomi Paketi ile ilgili 
gelişmeleri yakından izleyerek paydaş-
larımızla paylaşmayı sürdürmek,
• Yeni Plastik Ekonomisi’ne geçişte üye 
firmalarımızı desteklemek ve bu konu-
daki örnek çalışmalarını kamuoyu ile 
paylaşmak,
• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından başlatılan “Sıfır Atık” projesinin 
yaygınlaştırılması için başta Vakıf üye-
lerimiz olmak üzere tüm ilgili taraflarla 
birlikte çalışmak,
• ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sür-
dürülebilirlik Çalışma Grubu’muzun 
çalışmalarını iklim değişikliği ile müca-
delede döngüsel ekonominin önemini 
dikkate alarak sürdürmek,
• Kalkınma bankaları ve iş ortaklarımızla 
birlikte ambalaj atıklarının toplanması, 
ayrılması ve geri dönüşümü projelerinin 
geliştirilmesi için iş birliği olanakları ara-
mak,
• Basının kamuoyunu döngüsel ekono-
mi konusunda bilinçlendirmesine katkı-
da bulunmak amacıyla Ekonomi Gaze-

tecileri Derneği ile iş birliği yapmak.

Kongre sonrasında düzenlediğimiz bir 
dizi sektör odaklı çalıştayla, döngüsel 
ekonomi alanındaki farklı konuları ayrın-
tılı olarak ele alma fırsatı bulduk.

ÇEVKO Vakfı Yeni Plastik 
Ekonomisi Çalıştayı 

Çalıştaylarımızın ilki olan “Yeni Plas-
tik Ekonomisi Çalıştayı”, ÇEVKO Vakfı 
uzmanları ve yetkililerinin yanı sıra iş 
dünyasının çatı kuruluşları ve özel şir-
ketlerden 31 temsilcinin katılımıyla ger-
çekleştirildi. 

Çalıştayda ÇEVKO Vakfı tarafından 
yapılan sunumda, Ellen McArthur Vak-
fı’nın “Yeni Plastik Ekonomisi” başlıklı 
çalışması ele alınarak, mevcut plastik 
ambalajların ağırlıkça yüzde 30’unun 
temel tasarım ve inovasyona tabi tu-
tulmaksızın yeniden kullanımının veya 
geri dönüşümünün sağlanamayacağı 
dile getirildi. Aynı ürünün yeniden kulla-
nımının plastik ambalajların en az yüzde 
20’si için ekonomik fırsat yaratacağı be-
lirtildi. Geriye kalan yüzde 50’lik kısmın 
geri dönüşümünün ise tasarım ve kulla-
nım sonrası sistemler üzerinde yapıla-
cak ortak çalışmalarla ekonomik açıdan 
cazip hale gelebileceği bildirildi.

Çalıştayda, doğaya sorumsuzca atılan 
plastiklerin önemli çevre sorunlarına yol 
açabildiği, öte yandan plastik ambalajla-
rın, özellikle gıda sektöründe, tüketici-
lerin ürünlere yaygın ve sağlıklı erişimi 
açısından önemli olduğu vurgulandı. 
Yeni Plastik Ekonomisi’nin hedefinin, 
plastik ambalajların kaynağında ayrı 
toplanmasını, yeniden kullanımını ve 
geri dönüşümünü artırmak olduğu konu-
sunda mutabık kalındı.

Öncü sanayi şirketlerinin plastik amba-
lajların azaltılması ve geri dönüşümü 
konusunda yapmakta oldukları ve he-
defledikleri örnek çalışmalar paylaşıl-

dı. Yeni Plastik Ekonomisi’nin yaşama 
geçirilebilmesi için endüstriyel değer 
zincirlerini oluşturan ürün üreticilerinin, 
ambalaj üreticilerinin ve diğer tüm aktör-
lerin ortak hareket edebilmesinin önemi 
vurgulandı.

Döngüsel ekonomi modelinin sürdürü-
lebilirlik açısından önemine ve AB Dön-
güsel Ekonomi Paketi’nin önümüzdeki 
yıllarda ülkemizi de etkileyebilecek olası 
yasal düzenlemelere hazırlıklı olmanın 
önemine vurgu yaptığımız çalıştayda, 
“Temiz ambalaj atığına ulaşmak giderek 
daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle 
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı top-
lanmasının artırılması ve geri dönüşüm 
sisteminin gelişimi çok önemli” mesajı 
da verildi.

ÇEVKO Vakfı AB Döngüsel
Ekonomi Paketi Çalıştayı 

Döngüsel ekonomi çalıştaylarımızın 
ikincisi olan “AB Döngüsel Ekonomi 
Paketi Çalıştayı”na Genişletilmiş Üretici 
Sorumluluğu Birliği (EXPRA)’nın yetki-
lisinin yanında ÇEVKO Vakfı üye kuru-
luşlarının temsilcileri, bakanlık yetkilileri, 
çeşitli kuruluş, birlik ve derneklerin yö-
neticileri katıldı.

AB Döngüsel Ekonomi Paketi’nin öne-
mine vurgu yapan T.C. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı yetkilisi, döngüsel ekono-
mi düşüncesine uygun olarak, yeniden 
yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği’nde, ambalaj üreticilerinin 
ürettiği ürünlerde, belli oranlarda, yurt 
içinde ortaya çıkan ambalaj atıklarının 
kullanılması hükmü getirildiğini belirtti. 
Bakanlık yetkilisi, döngüsel ekonomiye 
kamu yönetimi nezdinde verilen öneme, 
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
ve ekonomi yönetiminin döngüsel eko-
nomiye yönelik stratejilerinin bulundu-
ğuna dikkat çekti.

Çalıştayda, AB Döngüsel Ekonomi Pa-
keti bütünüyle ele alınarak, AB’de ya-
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pılacak yasal düzenlemeler hakkında 
bilgiler verildi. AB Döngüsel Ekonomi 
Paketinin, hammaddelerin temininden 
üretim süreçlerine; belediye atıkları ile 
ambalaj, gıda, inşaat ve yıkıntı atıkları-
nın yönetimi, depolama sahaları, deniz 
çöpü, genişletilmiş üretici sorumlulu-
ğu ilkeleri, mali teşvikler gibi çok çeşitli 
konuları içerdiği bildirildi. Paketteki atık 
yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelerde 
yapılacak değişikliklerin ise, Haziran 
2018’de kabul edildiği duyuruldu.

EXPRA Kurumsal İlişkiler Müdürü, AB 
Döngüsel Ekonomi Paketi’nde genişle-
tilmiş üretici sorumluluğuna büyük önem 
verildiğini belirtti. AB Komisyonu’nun 
Döngüsel Ekonomi Paketi’nin nasıl ha-
yata geçirileceğini ortaya koyan ve yol 
haritası niteliği taşıyacak bir kılavuz ha-
zırlandığını ifade etti ve bu kılavuzun 
hazırlanmasında, aralarında ÇEVKO 
Vakfı’nın da olduğu EXPRA üyeleriyle iş 
birliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı. 

ÇEVKO Vakfı olarak, “Döngüsel eko-
nomiye geçişin, maliyetleri azaltıp, atık 
önleme, eko-tasarım, tekrar kullanım 
alanlarında yeni iş olanakları ortaya 
koyabileceği” vurgusunu yaptığımız 
çalıştayımızda, “Döngüsel ekonomide 
sanayinin rekabet edebilme gücünü ar-
tırmak için daha çok araştırmaya ve ye-
niliğe gereksinim var. ÇEVKO Vakfı’nın, 
doğal bir öncüsü olarak konumlandığı 
döngüsel ekonomi kavramının, yeni iş 
modellerine, gelir ve istihdam olanak-
larına, tüketicilere daha ucuz, dayanıklı 
ve kaliteli ürünler sunulmasına uzanan 
potansiyel yarar zinciri, geri dönüşüm ve 
atık yönetimi için farkındalığın artmasıy-
la başlıyor. 

Bu nedenle ÇEVKO Vakfı olarak, far-
kındalığın artmasına odaklanıyoruz. 
Döngüsel Ekonomi Paketi, şimdiden, 
dünyada iş yapma modellerinin yakın 
gelecekte kökten değişikliğe uğraya-
cağı, rekabet koşullarının kaynakların 

yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ye-
nilenebilirlik ilkelerine göre yeniden şe-
killeneceğinin önemli bir habercisidir,” 
mesajını ilettik.

ÇEVKO Vakfı Döngüsel Ekonomi 
İçin Mali Mekanizmalar Çalıştayı

ÇEVKO Vakfı çalıştaylarının üçüncüsü, 
“Döngüsel Ekonomi İçin Mali Mekaniz-
malar” başlığı altında gerçekleşti. Ça-
lıştaya, sürdürülebilir çevre ve kalkınma 
konusunda uzman finans ve danışman-
lık kurumlarının yanı sıra, İstanbul Sa-
nayi Odası yetkilileri, ÇEVKO Vakfı üye 
kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli kuruluş, 
birlik ve derneklerin yöneticileri katıldı.

Çalıştayın ilk bölümünde Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD) Enerji Verim-
liliği ve İklim Değişikliği Analisti, Andoka 
Danışmanlık Kurucu Ortağı, Şekerbank 
Sürdürülebilir Kalkınma Bankacılığı Yö-
neticisi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
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(TSKB) Mühendislik ve Teknik Danış-
manlık Yöneticisi birer sunum gerçek-
leştirdiler. Döngüsel Ekonomi İçin Mali 
Mekanizmalar konusu, çalıştayın ikinci 
bölümünde katılımcıların soru ve katkı-
ları ile derinlemesine ele alındı. 

Çalıştayda döngüsel ekonomiye ge-
çişin, maliyetleri azaltıp atık önleme, 
eko-tasarım, tekrar kullanım alanlarında 
yeni iş olanakları ortaya koyabileceği 
bildirildi. Döngüsel ekonominin, sadece 
ülkemiz için değil, tüm dünya için yeni 
bir kavram olduğu ve sanayinin bu ko-
nuda rekabet edebilme gücünü artırmak 
için daha çok araştırmaya ve yeniliğe 
gereksinim duyulduğu belirtildi. Döngü-
sel ekonominin, rekabet avantajlarından 
yeni iş modellerine; gelir ve istihdam 
olanaklarından tüketicilere daha ucuz, 
dayanıklı ve kaliteli ürünler sunulması-
na uzanan potansiyel yarar zincirinin, 
uygun mali mekanizmalar ile destek-
lenmesinin önem taşıdığı vurgulandı. 
Bu alanda uzmanlaşmış finans kurum-
larının ve danışman kuruluşların rolleri 
üzerinde duruldu.

EBRD’nin o güne dek Türkiye’de 270’in 
üzerinde projeye, 10 milyar avronun 
üzerinde yatırım yaptığını kaydeden 
EBRD yetkilisi, Banka’nın döngüsel 
ekonomiyi “var olan enerji ve malzeme 
akışından daha fazla yarar sağlanması 
ya da malzeme ve enerji akışının iyileş-
tirilmesi” olarak tanımladığını söyledi. 
Türkiye’deki farklı projelerden örnekler 
veren yetkili, şirketlerin kaynak verimliği 
ve atıkların geri dönüşümü projeleri için 
mali desteğinin nasıl olabileceği konu-
sunda bilgiler aktardı. 

Karbon ayak izi ve sera gazı salımları-
nın azaltımı konusuna odaklanan şir-
ketlerin, ilk aşamada döngüsel ekono-
mi kapsamında karbon ticaretiyle yarar 
sağlayabileceklerini dile getiren Andoka 
Danışmanlık yetkilisi, salım azaltımı he-
deflerine hızla ulaşmada kolaylık sağ-
layan karbon ticareti sistemi hakkında 
bilgiler aktardı.

Şekerbank Sürdürülebilir Kalkınma 
Bankacılığı yetkilisi, Banka’nın kaynak 
ve çevre sürdürülebilirliği, enerji verim-

liliği odaklı ürünü EKO Kredi ile o güne 
dek bu alanlarda 1 milyar lirayı aşan 
finansman desteği sunduğunu belirtti. 
Banka’nın sürdürülebilirlik için finans-
man çalışmalarından örnekler veren 
yetkili, EKO Kredi ile finanse edilen pro-
jelerle bugüne dek 6,2 milyon ton sera 
gazı salımının engellendiğini de sözle-
rine ekledi.

TSKB’nin yenilenebilir enerji alanındaki 
yatırımlara o güne dek sağladığı finans-
man desteğinin, 4 milyar doları aştığını 
belirten TSKB Mühendislik ve Teknik 
Danışmanlık yetkilisi, finanse edilen pro-
jelerle 12 milyon ton sera gazı salımının 
engellendiğini sözlerine ekledi. TSKB’nin 
düşük karbonlu ekonomiye geçişte yeni-
likçi ürünlerle fark yarattığını ifade eden 
yetkili, döngüsel ekonomi modeli kap-
samında gerçekleştirilecek yatırımlara 
destek olmaya hazır olduklarını söyledi. 

ÇEVKO Vakfı Basın Gözüyle 
Döngüsel Ekonomi Çalıştayı

ÇEVKO Vakfı çalıştaylarının dördüncü-
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sü olan Basın Gözüyle Döngüsel Eko-
nomi Çalıştayı’nda iklim değişikliği ve 
döngüsel ekonomiyle sağlanabilecek 
çözümler, Ekonomi Gazetecileri Derne-
ği (EGD) işbirliğinde, habercilerin bakış 
açısından ele alındı.

EGD tarafından onuncusu düzenlenen 
Küresel Isınma Kurultayı kapsamında 
gerçekleştirilen “İklim Değişikliği Ha-
yatımızı Nasıl Etkiliyor ve Döngüsel 
Ekonomi Çözümü” konulu ilk oturuma, 
ÇEVKO Vakfı Başkanvekili başkanlık 
etti. Oturumun konuşmacılarını, dene-
yimli haberciler oluşturdu.

ÇEVKO Vakfı Başkanvekili, küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin uzak ya 
da yakın gelecekte değil, günümüz-
de yaşanmakta olan bir olgu olduğunu 
vurguladı. Gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için farkındalığın ve 
eylemin önemine dikkat çeken yetkili, 
“üret - tüket – at” mantığı yerine, “sür-
dürülebilir üretim-sürdürülebilir tüke-
tim- geri dönüşüm” süreçlerini içeren 
döngüsel ekonominin, sürdürülebilir bir 

gelecek için büyük önem taşıdığını bil-
dirdi. Doğal kaynak tasarrufu ve daha 
düşük çevresel etkinin sürdürülebilir bir 
ekonomik sistemle desteklenmesi ge-
rektiği mesajını verdi.

Çalıştayda küresel ısınma ve iklim de-
ğişikliğinin, çevre, ekonomi ve gündelik 
yaşam kadar, insan sağlığı ve psikolo-
jisi üzerinde de etkili olduğu bildirildi. 
Hava koşullarındaki değişim nedeniyle 
uzun süre geçmeyen hastalıklar, aşı-
rı sıcak ya da soğuklar, beklenmedik 
seller gibi doğa olayları yaşandığı ve 
bu durumun insan psikolojisini olumsuz 
etkilediği belirtildi. 

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin 
besin değerlerindeki düşüşe neden ol-
duğu bildirildi. Yükselen sıcaklığın, ar-
tan nemin ve değişen yağmur rejimleri-
nin yol açabileceği sorun ve hastalıklara 
vurgu yapıldı.

Genç neslin iklim değişikliği, küresel 
ısınma ve enerji verimliliği gibi konular-
da daha bilinçli ve duyarlı olduğu belir-

tilen çalıştayda, gençlerin bu konularda 
somut eylem beklentisi içinde olduğu 
dile getirildi. Tüketici ve toplum alışkan-
lıklarında değişikliklerin, küresel ısınma 
konusunda çözüm sunabileceği görüşü 
ifade edildi.

“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok 
olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz 
insan paranın yenilemeyen bir şey oldu-
ğunu anlayacak!” şeklindeki ünlü Kızıl-
derili sözünü anımsatan bir konuşmacı 
geri dönüşüm için herkesin yönlendirme 
yapmasının önemini, kendi yaşamın-
dan örneklerle anlattı. 

“İklim Değişikliği Ekonomiye Nasıl Etki 
Ediyor?” başlığı ile düzenlenen kurulta-
yın ikinci oturumunda, “Dünyada henüz 
çok yeni bir kavram olan ancak gün-
demdeki ağırlığı giderek artan Döngü-
sel Ekonomi modelinin atıkların kayna-
ğa dönüştürülebilmesi açısından önem 
taşıdığı” mesajı verildi ve bu bağlamda 
atıkla ilgili düzenlemelerde yapılacak 
değişiklik önerileri ile kapsamlı bir ey-
lem planı hakkında bilgiler sunuldu.
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1 Ocak 2021’den İtibaren Geçerli Olacak Asgari Ücret,

Brüt 3.577 Lira 50 Kuruş, Net 2.825 Lira 90 Kuruş 

Olarak Belirlendi

1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 
3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak belirlendi. 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari 
ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 Aralık’ta başlayan 
çalışmalarının dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık tarihinde 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 
tamamladı.

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından 
ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

Net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2.825 lira 90 kuruş, evli 
eşi çalışmayan işçi için 2.879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan 
ve 1 çocuklu işçi için 2.919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 
2 çocuklu işçi için 2.960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç 
çocuklu işçi için 3.013 lira 72 kuruş olacak.

Öte yandan, asgari ücret desteği de tüm işverenleri kapsayacak 
şekilde 75 lira olarak uygulanmaya devam edecek.
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Oyun Değiştiren Güç: Yapay Zekâ

İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası 
Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. N. Öykü İyigün ve İbn 
Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Mustafa K. Yılmaz’ın editörlüğünü yaptıkları “Oyun Değiştiren 
Güç: Yapay Zekâ” kitabı Beta Yayınevi tarafından basıldı. 

Kitap, alanında uzman farklı disiplinlerden bilim insanlarının 
kaleme aldığı, iş dünyasından yapay zeka temelli örnekleri 
sektörler ve fonksiyonlar (bankacılık, sağlık, otomotiv, 
perakende, reklam, lojistik, ticaret, hukuk, vb.) kapsamında 
Türkiye özelinde inceleyen ilk bilimsel kitap olması açısından 
da önem taşıyor. 

Çalışma, farklı konularda uzmanlaşmış akademisyenlerin ve 
sektör profesyonellerinin yapay zekanın pratik uygulamalarına 

dair derinlikli bakış açılarını yansıtıyor. Kitap ayrıca okuyucuya 
yapay zekaya dair fikri zenginliği akıl süzgecinden geçirerek 
kendi ruh dünyasında değerlendirme imkanı sunuyor. Bu 
açıdan kitap yapay zekanın sadece teknik bir konu olduğu 
yanılgısını ortadan kaldırırken bu teknolojinin günlük hayata 
nasıl entegre edileceğine de rehberlik ediyor.

20 bölümden oluşan kitaba birçok bilim insanı ve sektör 
profesyoneli katkı sağlarken İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden 
6 öğretim üyesinin de bölümü yer alıyor. Kitapta İstanbul 
Ticaret Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Görener, Prof. Dr. Figen 
Yıldırım, Prof. Dr. Gülay Öztürk, Prof. Dr. Cihad Demirli, 
Doç. Dr. Gözde Öymen ve Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bayazıt 
çalışmalarıyla katkıda bulunmuş. 
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YARGITAY
 KARARLARI

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2019/22-599
Karar No : 2020/198
Tarih  : 25.02.2020

• FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE ULUSAL BAYRAM GE-
NEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI İSTEMİ: (İbranamede Bir 
Yandan Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 
Yapılmadığı Belirtilirken Bir Yandan Genel Tatil Günlerin-
de Yapılan Çalışmaların Karşılığının Alındığının İfadesine 
Yer Verilmesi Nedeni İle İbranamenin Geçersiz Olduğu)

• İBRANAMENİN GEÇERSİZ OLMASI: (Davalı Tarafın 
Hem Davacının Fazla Çalışma Yaptığında Bordroya Yan-
sıtılarak Fazla Çalışma Ücretinin Kendisine Ödendiğini 
Hem de Davacı İşçinin İşe Girerken Çalışma Saatlerini Bil-
diğinden Fazla Çalışma Ücreti Talep Etme Hakkının Bu-
lunmadığını Savunması Değerlendirildiğinde İbranamenin 
Geçersiz Olduğu - Fazla Çalışma Ücreti İle UBGT Alacağı 
İstemi)

• ÇELİŞKİLİ İFADE: (Fazla Çalışma Ücreti İle UBGT Ala-
cağı İstemi - İbranamede Bir Yandan Ulusal Bayram ve 
Genel Tatil Günlerinde Çalışma Yapılmadığı Belirtilirken 
Bir Yandan Genel Tatil Günlerinde Yapılan Çalışmaların 
Karşılığının Alındığının İfadesine Yer Verilmesi Nedeni İle 
İbranamenin Geçersiz Olduğunun Gözetileceği)

6098/m.132

ÖZET: Dava; fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram genel 
tatil ücreti alacağı istemine ilişkindir. Davalı tarafın hem 
davacının fazla çalışma yaptığında bordroya yansıtıla-
rak fazla çalışma ücretinin kendisine ödendiğini, hem de 
davacı işçinin işe girerken çalışma saatlerini bildiğinden 
fazla çalışma ücreti talep etme hakkının bulunmadığını 
savunması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
teftiş raporu ile davalı işverenin fazla çalışma ile ulusal 
bayram ve genel tatil ücretlerini işçilere ödemediğini tespit 
etmesi ve ibranamede, bir yandan ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinde çalışma yapılmadığı belirtilirken bir yan-
dan genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların karşılığının 
alındığının ifadesine yer verilmesi ve fazla çalışılmış ise 
fazla çalışma ücretinin alındığının vurgulanması ile birbiri 
ile çelişkili ifadelerin yer alması hususları birlikte değer-
lendirildiğinde ibranamenin geçersiz olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu durumda, mahkemece ibraname geçersiz 
kabul edilerek talep edilen fazla çalışma ücreti ile ulusal 
bayram genel tatil ücreti bakımından hüküm kurulması 
isabetlidir.

DAVA: 1. Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından 
dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 19. İş Mahke-
mesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar da-
valı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 22. 
Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, 
Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı verilen di-
renme kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üze-
rine Hukuk Genel Kurulu tarafından usul yönünden bozul-
masına karar verilmiş, Mahkemece Hukuk Genel Kurulu 
bozma kararına uyularak direnme kararı verilmiştir.
2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendik-
ten sonra gereği görüşüldü:
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KARAR: I. YARGILAMA SÜRECİ
Davacı İstemi:
4. Davacı vekili 10.06.2011 tarihli dava dilekçesinde; mü-
vekkilinin davalı işyerinde 03.03.2005-25.05.2011 tarihleri 
arasında servis şoförü olarak çalıştığını, Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen rapor ile, 
işçilerin haftanın altı günü iki vardiya halinde çalışma yap-
tıkları, birinci vardiyada bir saat ara dinlenmesi ile 08.30-
19.00 saatleri arasında, ikinci vardiyada ise; yine bir saat 
ara dinlenmesi ile 12.00-22.00 saatleri arasında çalışılarak 
birinci vardiya ile 12 saat, ikinci vardiya ile 9 saat fazla 
çalışma yaptıkları ancak tam karşılığının ödenmediğine ve 
ulusal bayram genel tatil ücretleri ödenmemesine rağmen 
bordroların işçilere imzalatıldığına dair tespitlerin yapıldığı-
nı, bu raporun genel olarak doğru olduğunu ancak işçilerin 
beyanda bulunmayı unutması ve işçilere baskı yapılma-
sı nedeniyle bir kısım fazla çalışmaların rapora yansıtıl-
madığını, müvekkilinin market açılış saati olan 08.30’da 
personeli taşımak için mesaiye başladığını, 22.00’a kadar 
market açık olduğundan bu saate kadar müşteri ve per-
sonel servis aracını kullandığını, dini bayramların arefe 
günlerinde ve yılbaşında 08.30-22.00 saatleri arasında 
çalıştığını, davalı şirkette her yıl iki kez sayım yapıldığını, 
sayım günlerinde 08.30-02.00 saatleri arasında çalıştığı-
nı, dini bayramlarda iki gün izinli olduğunu ancak tüm milli 
bayramlarda vardiya sistemi olmaksızın tam gün çalıştı-
ğını ileri sürerek yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ile 
ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan 
tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabı:
5. Davalı vekili 12.07.2011 havale tarihli cevap dilekçesin-
de; davacının kıdem ve ihbar tazminatlarını alıp müvekki-
li şirketi ibra ederek işyerinden ayrıldığını, fazla çalışma 

yaptığında bordrolara yansıtılarak karşılığının ödendiğini 
ve davacının da ihtirazı kayıt ileri sürmeksizin ödenen 
miktarı aldığını, davacı işe girerken markette çalışacağını 
bildiğinden ve markette çalışma süreleri farklı düzenlendi-
ğinden fazla çalışma ücretini talep hakkının bulunmadığı-
nı, günlük çalışma süresinin mevzuata uygun olduğunu, 
ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmasının bu-
lunmadığını, ancak çalışması hâlinde kendisine ödeme 
yapıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararı:
6. Ankara 19. İş Mahkemesi’nin 21.03.2013 tarihli ve 
2011/736 E., 2013/169 K. sayılı kararı ile; davacıya ait 
Sosyal Güvenlik Kurumu ve işyeri şahsi sicil dosyası, ta-
nık anlatımları, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı mü-
fettişliğince düzenlenen rapor, 07.07.2012 bilirkişi raporu, 
28.01.2013 tarihli ek bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsa-
mından; davacının yıllık izin ücreti alacağı talebinin yerin-
de olmadığı, davacının fazla mesai yaptığı, ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalıştığı, bu alacakların karşılığı-
nın ödendiğini davalı işverenin ispat edemediği gerekçe-
siyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Özel Daire Bozma Kararı:
7. Ankara 19. İş Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kara-
rına karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bu-
lunmuştur.
8. Yargıtay 22. Hukuk Dairesince 10.06.2014 tarihli ve 
2013/14054 E., 2014/16524 K. sayılı kararı ile; davalı veki-
linin sair temyiz itirazlarının reddine karar verilerek “…So-
mut olayda, davacının iş sözleşmesi 25.04.2011 tarihinde 
feshedilmiş ve davacı, fesih tarihinden sonra olmak üzere 
26.04.2011 tarihinde genel tatil ve fazla mesai ücretlerini 
aldığını belirterek işvereni ibra etmiştir. Dosya kapsamın-
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da, işçinin baskı altında ibranameyi imzaladığına dair bir 
delil de bulunmamaktadır. Şu halde, mahkemece, ibrana-
meye değer verilerek, genel tatil ve fazla mesai alacağı 
isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” gerekçe-
siyle karar bozulmuştur.

Direnme Kararı :
9. Ankara 19. İş Mahkemesi’nin 14.04.2015 tarihli ve 
2014/1092 E., 2015/345 K. sayılı kararı ile; 26.04.2011 ta-
rihli ibranamenin matbu olduğu ve çelişkili hükümler içerdi-
ği, ibranamede “UBGT günlerinde çalışmadım.” ifadesinin 
yanı sıra “bugünlere ait normal ücretlerimi 799,00TL ola-
rak aldım.” ifadesinin de yer aldığı, bu hâliyle ibranameye 
geçerlilik tanınmasının mümkün olmadığı, geçerlilik tanın-
mış olsa dahi makbuz hükmünde değerlendirilerek gerçek 
alacaktan mahsubunun gerektiği gerekçesiyle direnme 
kararı verilmiştir.
10. Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.
11. Hukuk Genel Kurulunun 29.11.2018 tarihli ve 2015/22-
2627 E., 2018/1815 K. sayılı kararı ile; mahkemece diren-
me kararı verilmesi sırasında, kararın hüküm fıkrasında 
yer alan ve bozmaya konu yapılmayan bölüm yönüyle de 
ilk hükümdeki gibi karar vermesi gerektiği gerekçesiyle di-
renme kararı usul yönünden bozulmuştur.
12. Ankara 19. İş Mahkemesi’nin 21.02.2019 tarihli ve 
2018/564 E., 2019/56 K. sayılı kararı ile; Hukuk Genel 
Kurulu bozma kararına uyulmak suretiyle usuli yanlışlık-
ların giderildiği belirtilerek mahkemenin 2014/1092 Esas, 
2015/345 Karar sayılı kararındaki gerekçelerle direnme 
kararı verilmiştir.

Direnme Kararının Temyizi:
13. Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

II. UYUŞMAZLIK
14. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen 
uyuşmazlık; somut olay bakımından 26.04.2011 tarihli ib-
ranamenin geçerli olup olmadığı ve burada varılacak so-
nuca göre davacının fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram 
ve genel tatil ücretine hak kazanıp kazanamayacağı nok-
tasında toplanmaktadır.

III. GEREKÇE
15. İbra sözleşmesi, mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda 
(818 Sayılı Kanun) düzenlenmemiş, 01.07.2012 tarihin-

de yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 
(TBK/Kanun) düzenlenmiş olup, bu Kanun’un 132. mad-
desine göre “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflar-
ca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların 
şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle ta-
mamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir”.
16. İbra sözleşmesi çalışma ilişkilerinde “ibraname” adıyla 
yaygın bir uygulama alanı bulmaktadır. İbra sözleşmeleri-
nin geçerliliği sorunu, iş hukukunda “işçi yararına yorum” 
ilkesi çerçevesinde değerlendirilmiş ve ağırlıklı olarak Yar-
gıtay kararları ışığında bir gelişim izlemiştir.
17. İşçi emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal 
hakları ile kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. 
Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere işvereni 
ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. 
İş hukukunda ibra sözleşmeleri dar yorumlanmaktadır. İş-
verenin işçiye olan borçlarının asıl sona erme nedeni ifa 
olarak ele alınmaktadır. Borcun sona erme şekillerinden 
biri olan ibra sözleşmelerine iş hukuku açısından sınırlı bi-
çimde değer verilmektedir.
18. İş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmeleri 
geçersizdir. İşçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı 
durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişki-
sinin devamını sağlamak veya bir kısım işçilik alacaklarına 
bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleş-
mesi imzalamaya yönelmiş sayılmalıdır.
19. İbranamenin tarih içermemesi ve içeriğinden de fesih 
tarihinden sonra düzenlendiğinin açıkça anlaşılamaması 
durumunda ibranameye değer verilemez.
20. İbranamenin geçerli olup olmadığı 01.07.2012 tarihine 
kadar yürürlükte olan mülga 818 Sayılı Kanun’un irade fe-
sadını düzenleyen 23-31. maddeleri yönünden değerlen-
dirilmelidir. İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin 
esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü şahsın 
hile ya da korkutmasıyla karşılaşması hâlinde ibra iradesi-
ne değer verilemez.
21. İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun 
sona erdirilmesine dair bir yol olmakla, varlığı şüpheli ya 
da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona ermesi de 
mümkün olmaz. Bu nedenle işveren tarafından işçinin hak 
kazanmadığı ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması 
düşünülemez. Savunma ve işverenin diğer kayıtları ile çe-
lişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu kabul edilmeli-
dir.
22. Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise alacağın tama-
men ödenmiş olması durumunda borç ifa yoluyla sona er-
miş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde ibraya değer 
verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde 
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olduğu kabul edilmektedir. Miktar içeren ibranamenin çalı-
şırken alınmış olması makbuz etkisini ortadan kaldırmaz.
23. Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise geçerlilik 
sorunu titizlikle ele alınmalıdır. İrade fesadı denetimi uy-
gulanmalı ve somut olayın özelliklerine göre ibranamenin 
geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır. Fesihten son-
ra düzenlenen ve alacak kalemlerinin tek tek sayıldığı ib-
ranamede irade fesadı halleri ileri sürülüp kanıtlanmadığı 
sürece ibra iradesi geçerli sayılmalıdır.
24. İşçinin ibranamede kanuni haklarını saklı tuttuğuna 
dair ihtirazi kayda yer vermesi ibra iradesinin bulunmadı-
ğını gösterir.
25. İbraname savunması hakkı ortadan kaldırabilecek iti-
raz niteliğinde olmakla yargılamanın her aşamasında ileri 
sürülebilir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 08.11.2017 
tarihli ve 2015/22-1303 E., 2017/1314 K. ve 27.1.2010 ta-
rihli ve 2009/ 9-586 E., 2010/ 31 K.).
26. Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular ışığın-
da somut olay değerlendirildiğinde, iş sözleşmesinin 
25.04.2011 tarihinde sona erdiği ve davalı işveren tarafın-
dan davacıya kıdem ve ihbar tazminatlarının 26.04.2011 
tarihinde ödendiği anlaşılmaktadır.
27. Bununla birlikte, fesih tarihi olan 25.04.2011 tarihinden 
sonra 26.04.2011 tarihinde düzenlenen ve imzası davacı 
tarafından inkâr edilmeyen ibraname, “…Çalıştığım süre-
lere ait ücretlerimi aldım. Hak ettiğim yıllık ücretli izinlerimi 
kullandım. İzin ücretlerimi peşin aldım. (Fazla çalışma ya-
pılmış ise fazla çalışma ücretlerimi aldım.) (Ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalışmalarıma karşılık zamlı üc-
retlerimi aldım.) Çalıştığım süre içerisinde ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalışmadım bu günlere ait nor-
mal ücretimi 799,00TL olarak aldım. İşverenden hakkım 
ve alacağım kalmamıştır. Bu durumda işverene karşı İş 
Hukukundan ve hizmet sözleşmemden doğan işe iade da-
vası dâhil her türlü haklarımdan ve dava talep hakkımdan 
feragat ediyorum. İşvereni serbest irademle ibra ederim.” 
şeklinde düzenlenmiştir.
28. Diğer taraftan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı-
ğının 31.03.2011 tarihli teftiş raporu ile davalı işverenin, 
işçilerin fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil üc-
retlerini ödemediğini tespit etmiştir.
29. Bu itibarla ; davalı tarafın hem davacının fazla çalışma 
yaptığında bordroya yansıtılarak fazla çalışma ücretinin 
kendisine ödendiğini, hem de davacı işçinin işe girerken 
çalışma saatlerini bildiğinden fazla çalışma ücreti talep 
etme hakkının bulunmadığını savunması, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31.03.2011 tarihli teftiş ra-
poru ile davalı işverenin fazla çalışma ile ulusal bayram ve 

genel tatil ücretlerini işçilere ödemediğini tespit etmesi ve 
26.04.2011 tarihli ibranamede, bir yandan ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalışma yapılmadığı belirtilirken 
bir yandan genel tatil günlerinde yapılan çalışmaların kar-
şılığının alındığının ifadesine yer verilmesi ve fazla çalışıl-
mış ise fazla çalışma ücretinin alındığının vurgulanması 
ile birbiri ile çelişkili ifadelerin yer alması hususları birlikte 
değerlendirildiğinde ibranamenin geçersiz olduğu sonucu-
na ulaşılmıştır.
30. Bu durumda, mahkemece ibraname geçersiz kabul 
edilerek talep edilen fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram 
genel tatil ücreti bakımından hüküm kurulması isabetlidir.
31. O hâlde direnme kararı yerindedir.
32. Ne var ki, hüküm altına alınan alacak miktarlarına iliş-
kin temyiz incelemesi yapılmadığından dosyanın Özel Da-
ireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle,
Direnme uygun bulunduğundan davalı vekilinin hüküm al-
tına alınacak miktarlara ilişkin temyiz incelemesi yapılmak 
üzere dosyanın 22. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLME-
SİNE,

Karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25.02.2020 tari-
hinde oybirliği ile ve kesin olarak karar verildi

T.C.
YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ

Esas No : 2020/1835
Karar No : 2020/2738
Tarih  : 23.06.2020

• KALP KRİZİNİN İŞ KAZASI OLDUĞUNUN TESPİTİ 
İSTEMİ: (Mahkemece Tıbbi Müşahade ve Muayene Ka-
ğıdında Belirtilen İşlemlerin Saati İlgili Hastaneden Sorula-
cağı - Olay Gününe Ait Vardiya Saat ve Hangi İşçinin Han-
gi Vardiyada ve Bölümde Çalıştığını Gösterir Çizelgeleri 
İşverenden İsteneceği/Söz Konusu Çizelgelerde Bulunan 
İşçilerin Bordroda Kayıtlı Olup Olmadıklarını Kontrol Ede-
rek Aralarından Bordro Tanığı Olabilecek Kişilerin Seçil-
mesi İle Bilgilerine Başvurulacağı)

• BORDRO TANIĞI: (Mahkemece Tıbbi Müşahade ve Mu-
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ayene Kağıdında Belirtilen İşlemlerin Saati İlgili Hastane-
den Sorulacağı - Olay Gününe Ait Vardiya Saat ve Hangi 
İşçinin Hangi Vardiyada ve Bölümde Çalıştığını Gösterir 
Çizelgeleri İşverenden İsteneceği/Söz Konusu Çizelgeler-
de Bulunan İşçilerin Bordroda Kayıtlı Olup Olmadıklarını 
Kontrol Ederek Aralarından Bordro Tanığı Olabilecek Kişi-
lerin Seçilmesi İle Bilgilerine Başvurulacağı - Kalp Krizinin 
İş Kazası Olduğunun Tespiti İstemi)

• İŞ KAZASI TESPİT İSTEMİ: (Kalp Krizi - Tıbbi Müşaha-
de ve Muayene Kağıdında Belirtilen İşlemlerin Saati İlgi-
li Hastaneden Sorulacağı/Olay Gününe Ait Vardiya Saat 
ve Hangi İşçinin Hangi Vardiyada ve Bölümde Çalıştığını 
Gösterir Çizelgeleri İşverenden İsteneceği - Bordro Tanı-
ğı Olabilecek Kişilerin Seçilmesi İle Bilgilerine Başvurula-
cağı/Davacnın Olay Günü İşyerinde Rahatsızlık Geçirip 
Geçirmediğini ve Hastaneye Bu Rahatsızlık Sonrasında 
Başvurup Başvurmadığı Belirleneceği)

5510/m.13
506/m.11

ÖZET: Dava; davacının geçirmiş olduğu kalp krizinin iş 
kazası olduğunun tespiti istemine ilişkindir. Dosyanın in-
celenmesinden, davacının iş kazası olduğunu iddia ettiği 
tarihte hastanede Tıbbi Müşahade ve Muayene Kağıdı 
düzenlendiği, ilgili evrakta işlem saatine ilişkin bir ibarenin 
yer almadığı, dinlenen tanıkların davacı ile aynı variyada 
ve aynı bölümde çalışıp çalışmadığını gösterir bir evraka 
rastlanmadığı ve davanın kabulü ya da reddi iççin yeterli 
bilgiler olmadığı anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılacak 
iş, Tıbbi Müşahade ve Muayene Kağıdında belirtilen iş-
lemlerin saatini ilgili hastaneden sormak, olay gününe ait 
vardiya saat ve hangi işçinin hangi vardiyada ve bölümde 
çalıştığını gösterir çizelgeleri işverenden istemek, söz ko-
nusu çizelgelerde bulunan işçilerin bordroda kayıtlı olup 
olmadıklarını kontrol ederek aralarından bordro tanığı ola-
bilecek kişilerin seçilmesi ile bilgilerine başvurmak, dava-
cnın olay günü işyerinde rahatsızlık geçirip geçirmediğini 
ve hastaneye bu rahatsızlık sonrasında başvurup başvur-
madığını belirleyerek sonuca gitmektir.

DAVA: A-) Davacı İstemi:
Davacı vekili, davacının davalı şirkete ait işyerinde 
16/05/2009 tarihinde gece vardiyasında çalıştığı sırada 
kalp krizi geçirdiğini, davacının geçirmiş olduğu kalp krizi-
nin bir iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini talep 
etmiştir.

KARAR: B-) Davalı Cevabı:
Davalı SGK vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Davalı şirket vekili, müvekkili şirketin iddia edilen tarihte 
... Ltd. Şti. Şirketine ait işyerinde taşeron olarak faaliyette 
bulunduğunu, bir sorumluluk olacak ise bu sorumluluğun 
... Ltd. Şti. Şirketine ait olduğunu, iddia edilen kalp krizi 
vakasından 5 yıl gibi uzun bir süre sonra dava açıldığını, 
şayet varsa kalp krizi ve geçirilen ameliyatla, geçmişten 
günümüze bilirkişi vasıtasıyla incelenerek ve sözü geçen 
maluliyet oranının iddia edilen ilk kalp krizi ile oluşup oluş-
madığınında tespit edilmesi gerektiğini, tinerin kalp krizine 
neden olup olmayacağının tıbben açıklanması gerektiği-
nin, davacının iddia ettiği kalp krizinin işyerinden geçirip 
geçirmediğinin ispat edilmesi gerektiğini, sadece işyerinde 
kalp krizi geçirip geçirmemesinin iş kazası sayılmasını ge-
rektirmediğini, olayda 5510 Sayılı Kanun’un 13. madde-
sinde belirtilen şartların bulunmadığını, bu nedenle açılan 
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

C-) İlk Derece Mahkemesi Kararı:
Mahkemece yapılan yargılama sonunda “davanın reddi-
ne” karar verilmiştir.

D-) İstinaf nedenleri:
Davacı vekili İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılarak, 
davanın kabulüne karar verilmesi talep etmiştir.

E-) Bölge Adliye Mahkemesi Kararı:
Bölge Adliye Mahkemesince ... 2. İş Mahkemesi’nin 
27/09/2019 tarihli, 2019/82 Esas- 2019/216 Karar sayı-
lı kararı usul ve esas yönünden hukuka uygun bulundu-
ğundan davacı vekilinin istinaf başvurusunun 6100 Sayılı 
Kanun’un 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine’’ 
karar verilmiştir.

F-) Temyiz Nedenleri:
Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; eksik inceleme ile 
karar verildiğini, davacıya davalı işyerinde kalp krizi geçir-
diği tarihten önce koyulmuş bir kalp rahatsızlığı olmadığı-
nı, bilirkişi raporunun gerçeğe aykırı olduğunu, hiç bir has-
tanede kaydı olmadığını, bilirkişi raporunun heyet raporu 
olması gerektiğini, korunaksız maske ile yoğun tiner solu-
masına dayalı olarak kalp damarlarında tıkanıklık meyda-
na geldiğini belirterek kararın bozulmasını talep etmiştir.

G-) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:
İş kazasının tespiti, giderek bundan kaynaklanan maddi ve 
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manevi zararın giderilmesi istemine ilişkin bu tür davalar 
506 Sayılı Kanun’un 11. maddesinden (5510 Sayılı Ka-
nun’un 13.maddesinden) kaynaklanmaktadır. Anılan mad-
deye göre, iş kazası, a) sigortalının işyerinde bulunduğu 
sırada, b) işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayı-
sıyla, c) sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir 
yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda, d) sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla 
işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sıra-
sında sigortalıyı hemen veya bedence veya ruhça arızaya 
uğratan olaylardır. 

Zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması için, 1) 
sigorta olayına maruz kalan kişinin sigortalı olması, 2) si-
gorta olayının maddede sayılı sınırlı olarak belirtilen hal 
ve durumlardan birinde meydana gelmesi koşuldur. Başka 
bir anlatımla, sigorta olayının, iş kazası sayılabilmesi için 
iki koşulun birlikte gerçekleşmesi zorunludur. Yapılan işin 
yürütüldüğü iş yerinde, yapılan iş sırasında ve iş süresi 
içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Dosyanın incelenme-
sinden, davacının iş kazası olduğunu iddia ettiği tarihte 
... Hastanesince Tıbbi Müşahade ve Muayene Kağıdı dü-
zenlendiği, ilgili evrakta işlem saatine ilişkin bir ibarenin 
yer almadığı, dinlenen tanıkların davacı ile aynı variyada 
ve aynı bölümde çalışıp çalışmadığını gösterir bir evraka 
rastlanmadığı ve davanın kabulü ya da reddi iççin yeterli 
bilgiler olmadığı anlaşılmaktadır.

Yapılacak iş, ... Hastanesi 13/05/2009 tarihli Tıbbi Müşa-

hade ve Muayene Kağıdında belirtilen işlemlerin saatini 
ilgili hastaneden sormak, olay gününe ait vardiya saat ve 
hangi işçinin hangi vardiyada ve bölümde çalıştığını gös-
terir çizelgeleri işverenden istemek, söz konusu çizelge-
lerde bulunan işçilerin bordroda kayıtlı olup olmadıklarını 
kontrol ederek aralarından bordro tanığı olabilecek kişile-
rin seçilmesi ile bilgilerine başvurmak, davacnın olay günü 
işyerinde rahatsızlık geçirip geçirmediğini ve hastaneye bu 
rahatsızlık sonrasında başvurup başvurmadığını belirleye-
rek sonuca gitmektir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksı-
zın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup 
bozma nedenidir.

O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz iti-
razları kabul edilerek temyiz olunan Bölge Adliye Mahke-
mesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı kaldırılma-
sına, ilk derece Mahkemesi kararının bozulmasına karar 
vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararı-
nın yukarıda yazılı sebeplerden dolayı 6100 Sayılı HMK’nın 
373/1. maddesi uyarınca KALDIRILMASINA, İlk Derece 
Mahkemesi kararının BOZULMASINA, dosyanın kararı ve-
ren İlk Derece Mahkemesi’ne, karardan bir örneğin de Böl-
ge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, temyiz harcının 
istek halinde temyiz eden davacıya iadesine, 23.06.2020 
tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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Gazbeton Dersleri Uzaktan Eğitim ile Başladı

Ytong Akademi Online Eğitim ve
Seminerlerle Sürüyor

Kuruluşundan bu yana topluma ve sektöre sürdürülebilir değer 
katmaya, bilgiyi paylaşarak yaygınlaştırmaya odaklanan 
Türk Ytong’un eğitim çalışmaları, Ytong Akademi çatısında 
devam ediyor. Sektör profesyonellerine ve mühendis, mimar 
adaylarına yönelik birçok eğitim ve bilgilendirme çalışması 
yürüten Türk Ytong, Üniversite-Sanayi iş birliği kapsamında 
ürün ve uygulama semineri ve seçmeli Gazbeton Dersleri 
düzenliyor.

Gazbeton Dersleri Online Oldu

Ytong Akademi çatısı altında üniversitelerde devam eden 
Gazbeton Dersleri, bu yıl pandemi önlemleri kapsamında 
online olarak başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde uzaktan eğitim 
şeklinde başlayan dersler 14 hafta sürecek. 

Teori ve Pratiği Birleştiriyor

Dünyada son yüzyılda geliştirilen en yararlı yapı 
malzemelerinden biri olan gazbetonun mimar adaylarına tüm 

yönleriyle aktarıldığı derslerde, malzemenin mimari tasarım 
ve uygulama alanlarıyla ilişkisi, ısı yalıtımı ve enerji verimliliği, 
yangın ve deprem emniyeti, çevreyle uyum gibi özellikleri ele 
alınıyor. Son yıllarda yapı sektöründeki önemli dijitalleşme 
adımlarından olan BIM-Yapı Bilgi Modellemesi uygulamalarını 
da içeren dersler, Mak. Y. Müh. Nuri Ertokat öncülüğünde 
Türk Ytong teknik uzmanlarının katılımıyla yürütülüyor. 

Sektörden deneyimli mühendis ve mimarların da katılarak 
kendi pratiklerine uygun konularda katkı sağladığı dersler, 
öğrencilerin uzmanlaşmasına destek oluyor. Teori ve 
pratiğin bir arada sunulduğu Gazbeton Dersleri’ne 11 yılda 
bin 300’ün üzerinde mimar adayı katıldı.

Seminerler de Online

Gazbeton Dersleri’nin yanı sıra Türk Ytong’un üniversitelerde 
düzenlediği eğitim ve tanıtım seminerleri de uzaktan 
eğitim şeklinde devam ediyor. Eğitim iş birlikleri için www.
ytongakademi.com adresinden iletişime geçilerek bilgi 
alınabilir. 

Türk Ytong, üniversitelerde düzenlediği tanıtım seminerlerini ve Mimarlık Bölümü 
öğrencilerine yönelik verdiği Gazbeton Dersleri’ni pandemi önlemleri kapsamında 

online olarak sürdürüyor.„
“

ÜYELERİMİZDEN
HABERLER
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Ytong, Pandeminin Yeni Dönemine Hazır

Ytong’un Dijital Danışmanlık Platformu
“Ytong Online” Açıldı

Türkiye’nin lider gazbeton üreticisi Türk Ytong, Covid - 19 
salgını ile değişen iş ve yaşam dinamiklerinden hareketle 
işini dijitale taşıdı. Türk Ytong, Dijital Danışmanlık Platformu 
Ytong Online ile müşterilerine her koşulda uzaktan ve 
sürekli hizmet sunmayı hedefliyor. 

Yapı malzemeleri sektöründe bir ilk olan platform, Ytong’un 
uzmanları ile proje sahiplerini bir araya getirerek, verimli ve 
sürekli bir iş birliği ortamı sağlayacak.

Yapı malzemesi sektörünün öncü ve yenilikçi şirketi Türk 
Ytong, tüm dünyada koronavirüs salgını ile değişen iş ve 
yaşam standartlarına uyum sağlamak, müşterilerinin ve 
çalışanlarının sağlığını koruyup, işlerini sürdürmelerine 
yardımcı olmak için Ytong Online - Dijital Danışmanlık 
Platformu’nu hayata geçirdi. 

Uzmanlığı ve mühendislik birikimini merkeze alan bir marka 
olan Ytong, Dijital Danışmanlık Platformu ile çalışanlarının 
bilgi ve rehberliğini uzaktan ve sürekli olarak müşterilerinin 
hizmetine açıyor. Platform, inşaat projesi yapan kişilerin 
doğru çözümleri alanında uzman bir Ytong çalışanı ile 
gerçek zamanlı olarak keşfetmesini sağlıyor. 

Ytong bu proje ile dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, 
müşteri deneyimini ve dijital teknolojileri bir araya getiren, 
iş ve tedarik süreçlerini uzaktan destekleyen yeni bir iş 

modelini hayata geçiriyor. 

Uzaktan Görüşmelerle Güvenli Toplantılar

Türk Ytong web sitesinden hizmet veren platform, Ytong 
uzmanlarını, inşaat projesi geliştiren profesyoneller ve 
kendi inşaatını yapan tüketicilerle buluşturacak. Kullanıcılar, 
platformdaki adımları takip ederek dakikalar içinde bir 
uzmanla randevulaşarak, belirlediği gün ve saatte görüntülü 
toplantı veya telefon görüşmesi yapabilecek. İhtiyaç 
duyduğu bilgi ve desteğe, güvenli ofis ve ev ortamında 
ulaşabilecek. Ytong Online, malzeme temininden bina ısı 
yalıtım çözümlerine, endüstriyel yapılardan yangın ve çatı 
çözümlerine kadar bir çok farklı konuda destek sunuyor. 

Ytong Müşterilerinin Sağlığını Düşünüyor

Ytong Online - Dijital Danışmanlık Platformu’nun hayata 
geçmesiyle birlikte Ytong, artan koronavirüs tehdidine 
karşı müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak 
adına önemli bir adım atarken, inşaat faaliyetinin kesintisiz 
sürdürülmesi için de sektöre katkı sağlıyor. Gazbeton 
sektörünün uzman ve öncü markası olarak, iş, iletişim ve 
hizmetlerde dijitalleşme adımlarını artırarak sektöründe fark 
yaratıyor. 

Platforma online.ytong.com.tr adresinden ulaşılabilir.
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Türk Ytong 57’nci Yılını Online Törenle 
Çalışanlarıyla Birlikte Kutladı

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda 
Sendikamız Yönetim Kurulu Başkan Vekili F. Fethi Hinginar, 
2020 yılının getirdiği olağanüstü şartlar altında bile, güçlü bir 
şekilde geleceğe güvenle baktıklarını söyledi. Türk Ytong 
olarak 2020 yılında COVID-19 tedbirlerini alarak üretime 
ara vermeden inşaat sektörünün taleplerini karşılamak için 
çalıştıklarını belirtti.

Şirket kurucuları, ortakları, yönetici ve çalışanlarının bir 
araya geldiği online düzenlenen törende 5, 10, 15, 20, 25, 
30 ve 35 yıl Ytong çatısı altında görev yapanlara kıdem 
ödülleri dağıtıldı. İstanbul’daki yönetim merkezinden canlı 
olarak yayınlanan törende Ytong’un Antalya, Çatalca, 
Bilecik, Trakya ve Dilovası fabrikalarına canlı bağlantılar 
gerçekleştirildi. 

Türk Ytong, kuruluşunun 57’nci yıl dönümünü, düzenlediği online bir törenle ve 
fabrikalara canlı bağlantılar gerçekleştirerek çalışanlarıyla birlikte kutladı.„“
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Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar 
konuşmasında inşaat sektörünün son yıllarda yaşadığı 
zorluklara salgın hastalığın da eklenmesiyle tüm sektörler 
gibi olumsuz etkilendiğini söyledi.  

Ekonomi Hayatı Alt Üst Oldu

F. Fethi Hinginar, Çin’de başlayan ve bütün dünyaya hızla 
yayılan, yüzyılın en büyük salgın hastalığın bugüne kadar 
milyonlarca kişiye bulaştığına, bir buçuk milyondan fazla 
insanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek “Doktorlar 
ve tüm sağlık personelinin canları pahasına, büyük 
fedakârlıkla insanları kurtarmaya, iyileştirmeye çalıştıkları 
bir dönemi geride bırakıyoruz. Bu süreçte ekonomi, ticaret 
ve çalışma hayatı alt üst oldu. Bu şartlar altında Türk Ytong 
olarak bizler de hem çalışanlarımızın sağlığını korumak 
hem de üretime devam edebilmek için büyük bir mücadele 

verdik. Bu belirsiz ortamda büyük bir dayanışma gösteren 
ve bir arada olan tüm Ytong ailesini kutluyorum, sizlerle 
övünüyorum.” diye konuştu.  

Tedbirleri Aldık, Üretim Devam Etti

Türk Ytong yöneticilerinin pandeminin başından itibaren 
kurdukları kriz masasının aldığı kararlarla birlikte 
fabrikalarda üretime devam ettiklerini sözlerine ekleyen F. 
Fethi Hinginar, “Aldığımız tedbirler sayesinde 2020 yılının 
bütün olağanüstü zorluklarına karşı bugün Türk Ytong 
olarak sapasağlam ayaktayız ve 2021 yılı için de geleceğe 
güvenle bakmaya devam ediyoruz. 

Geleceğe ışık tutacak, bizleri ve ülkemizi daha iyiye 
taşıyacak projelerle başarılara yol alacağımız bir dönem 
için hazırız.” dedi. 
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Herkese Göre 
Bir “Serel” Var!

Hem evlerinde hem de ortak yaşam alanlarında farklı 
alışkanlıklara sahip tüm bireylerin ihtiyaçlarına farklı ürünler 
ile çözüm sunan SEREL, herkesi kendi ruh halini yansıtan 
banyolar için yenilenmeye davet ediyor.

Huzurlu Bireyler Kişiliklerini SEREL ile 
Banyolarına Yansıtıyor 

Huzurlu banyoların başrolünü yumuşak formların hâkim 
olduğu SEREL Purity serisi üstleniyor. Benzersiz hazne 
formu gizli pis su gideri yapısıyla mevcut lavabo algısını 
değiştiren Purity, kullanıcıya yeni bir akış algısı ve estetik 
sunarak suyun dinginliğini huzur esintileriyle tüm banyolara 
taşırken; ödüllü tasarımları ve fonksiyonel üstünlükleri ile 
şıklığı bir adım ileri taşıyor.

SEREL ile Banyolar Dinamizm Kazanıyor

Dinamik banyolarda tasarım ve teknoloji bambaşka bir 
ruha bürünüyor. Rita serisi dikdörtgen formlar ile yuvarlak 
çizgilerin birleşimiyle banyolarda modern ve ferah rüzgârlar 
estiriyor. Zengin lavabo ve klozet seçenekleri ile kullanıcıların 
ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Özellikle seriye yeni eklenen 
çift hazneli lavabo ve monoblok asma lavabo dinamizmi bir 
adım ileriye taşıyor.

SEREL Helios, Multifonksiyonel Tasarımı ile 
Üretken Bireylerin Banyolarında Başrolde 

Tasarımı ile banyolarda multifonksiyonel kullanım sağlayan 
Helios lavabo serisi, farklı kullanım alanlarına yönelik 
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tasarlanan, daire ve kare formlu çanak lavaboları ile her 
zevke ve beğeniye göre alternatif seçenekler sunuyor. 
Çocuk lavabosu seçeneğiyle evde ve ev dışındaki alanlarda 
çocuklara özel mekânlar yaratıyor. Kullanım kolaylığıyla 
dikkat çeken seri, fonksiyonel düşünce tarzını yaşam stili 
haline getirmiş üretken kişilerin dikkatini çekiyor.

Luvi, Sosyal Bireyler İçin SEREL Farkını 
Toplu Yaşam Alanlarına Taşıyor 

Pisuar temizliğinde hijyeni maksimuma çıkartma amacıyla 
tasarlanan SEREL Luvi, estetik ve fonksiyonelliği bir arada 
sağlayarak AVM ve havalimanı gibi toplu yaşam alanları için 
çözümler sunuyor. Yumuşak bir form kullanılarak tasarlanan 
ve tasarımıyla ödül alan SEREL Luvi Pisuar, ev dışında 
sıkça vakit geçiren sosyal bireylerin SEREL kalite ve farkını 
kesintisiz yaşamalarını sağlıyor.

SEREL Easywash, Hayatın Her Alanında Teknolojiyi 
Arayanların En Büyük Yardımcısı 

Türkiye’de bir ilk olarak kendi kendini temizleyen yeni nesil 
yıkama teknolojisi ile EasyWash lavabolar, otomatik olarak 
devreye girerek anında hijyen sağlıyor. Kendi kendini 
temizleme özelliği taşıyan poseidon lavabo ve asma klozet 
uzaklaştıktan sonra devreye girerek temizleme suyunun 
çıkışına verdiği form ile 360º’lik hijyen sağlıyor. Kullanıcı dostu 
yeni fonksiyonuyla, temizlik anlayışını değiştiren SEREL 

EasyWash, temizlik söz konusu olduğunda da teknolojiden 
vazgeçmeyenlere aradıkları kullanım kolaylığını sunuyor.

SEREL Purewash, Titiz Bireylerin İlk Tercihi Oluyor 

SEREL’in inovatif tasarım ürünü PureWash klozetler, suyu 
yönlendirebilme özelliği sayesinde, tüm iç yüzeyler hassas 
bir dağılımla yıkanarak; hızlı ve üstün temizlik sağlanıyor. 
Görünmeyen kısımların açık tasarımı sayesinde ise ürün 
detaylı ve kolayca temizlenebiliyor. SEREL PureWash 
temizleme suyuna tam hükmederek, temizliğe her şeyden 
fazla önem veren titiz bireylerin içini ferahlatıyor.



Duravit, Mimarların Sevgilisi
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Geometrik formlar ve yapılar, çok eski 
zamanlardan bu yana mimaride temel 
tasarım öğeleri olarak kullanılmıştır.  
Dikdörtgenler, daireler ve ovaller aynı 
zamanda birçok Duravit serisinde temel 
tasarım konseptleri olarak yer alır. 
Tasarımın göze çarpan temel unsurunu 
oluşturan bu şekiller, daha ince ve soyut 
bir biçimde de görünür. 

Luv serisinin oval tezgâh üstü 
lavabolarından, DuraSquare lavaboların 
çarpıcı, hassas dikdörtgenlerine ve çok 
beğenilen Happy D.2 Plus serisinin dairesel 
aynalarına kadar Duravit, geniş kapsamlı 
çözümler ve tüm tasarım konseptleri 
için kombinasyon seçenekleri sunar. Bu 
sayede, mimarlar ve iç mimarlar için hayatı 
kolaylaştırarak müşterilerinin bireysel 
istek ve gereksinimlerinde mükemmel 
çözümlere ulaşılmasını sağlar. 

İster keskin kenarları ister yumuşak 
kıvrımları, isterse her ikisinin karışımı 
olsun, Duravit serileri zamanın ötesinde, 
ancak modern özellikteki hatları sayesinde 
her banyoya bireysel bir hava katar. 
Biçimsel tasarımların etkileşimi sayesinde 
Duravit serilerinin çoğu birbiriyle kolayca 
kombinlenebilir.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
VitrA Karo’ya Sektörünün İlk,

Ülkemizin İkinci Çevre Etiketi Belgesi

Sürdürülebilir kalkınmanın kaynakların verimli 
kullanılmasıyla gerçekleştirileceğine inanan VitrA Karo; 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Etiketi 
Belgesi’ni almaya hak kazandı. Belgeyi alan sektörünün 
ilk, ülkemizin ikinci kuruluşu olan VitrA Karo, 2011 yılında 
da Türk seramik sektöründe Avrupa Birliği Eko-Etiketini 
(Ecolabel) alan ilk marka olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan VitrA Karo A.Ş. CEO’su 
Hasan Pehlivan, üretim süreçlerinde yenilenemeyen 
kaynak tüketimini en aza indirdiklerini, eko-verimliliği 
artıran çözümlere önemli yatırımlar yaptıklarını, çevre 
ve gelecek bilinciyle nihai tüketiciler için enerji ve doğal 
kaynak tasarrufunu teşvik eden ürünler tasarladıklarını 
belirtti. Bakanlık tarafından, üretim süreçlerinde düşük 
emisyon, atık önleme, enerji verimliliği, su tasarrufu ve 
zararlı kimyasalların kullanılmaması gibi pek çok kriteri 
sağlayan kuruluşlara verilen belgeyi almaktan büyük 
mutluluk duyduklarını belirten Pehlivan, sözlerine şöyle 
devam etti: “Yalnızca modern, dayanıklı ve yüksek kaliteli 

karo seramikler üretmiyor, geniş bir ürün yelpazesiyle 
sunduğumuz sürdürülebilir ve sistematik çözümlerle, 
kullanıcıların ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına cevap 
veriyoruz. Bu misyonumuzu yerine getirirken, çok 
önemli bir kriterimiz var: Tüm üretim, tasarım, yönetim 
süreçlerinde enerji ve doğal kaynak tasarrufuna, çevreci 
ambalaj malzemelerinin kullanımına ve karbon salınımının 
azaltılmasına özen gösteriyoruz.”

VitrA Karo, üretim tesislerinde geliştirdiği Atık Isı Geri 
Kazanım Projesi’yle, sürdürülebilir kalkınma alanındaki en iyi 
uygulamalardan biri olarak 2012’de gerçekleştirilen “Rio+20 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”nda 
sunulan “Türkiye Ulusal Raporu”nda yer aldı. 2013’te karo 
seramiklerin yeşil binalarda tercih edilmesine katkı sağlayan 
Çevresel Ürün Deklarasyonu (EPD) sertifikasını almaya hak 
kazanan VitrA Karo, aynı yıl Amerika merkezli Underwriters 
Laboratories (UL) tarafından yapılan değerlendirmeyle 
GREENGUARD ve GREENGUARD Gold sertifikalarının da 
sahibi oldu.
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VitrA Markalı Ürünler,
Eczacıbaşı’na İhracatta

Çifte Şampiyonluk Getirdi
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VitrA markalı ürünlerin dışsatımında görev alan Ekom 
Eczacıbaşı Dış Tic. A.Ş., seramik sağlık gereçleri ve 
seramik kaplama malzemeleri kategorilerinde 2019’da en 
çok ihracat yapan şirket seçilerek iki büyük ödül almaya 
hak kazandı. 

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları 
Birliği’nin “2019 İhracat Şampiyonları Ödülleri” 
kapsamında, ihracatta üstün başarı gösteren şirketlere 
ödülleri çevrimiçi düzenlenen törenle verildi. Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı İsmail Gülle’nin de katıldığı törende, geçtiğimiz 
yıl da her iki kategorinin şampiyonu olan VitrA adına 

ödülleri Eczacıbaşı Yapı Gereçleri CEO’su Özgen Özkan 
ve VitrA Karo CEO’su Hasan Pehlivan aldı. 

Seramik sağlık gereçleri, kaplama malzemeleri ve 
sofra eşyalarında son 20 yılın en yüksek ihracatının 
gerçekleştirildiği 2019 yılının verilerine göre; Türkiye 
seramik sağlık gereçleri ve kaplama malzemeleri 
ihracatında Avrupa’da 3. ve dünyada 5. sırada yer alıyor. 
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, sektörünün ilk ihracatını yapan 
kurumu olarak, ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri 
ihracatının %50’sinden fazlasını gerçekleştiriyor. VitrA 
Karo ise AB ülkelerine yapılan karo seramik ihracatında 
birinci sırada yer alıyor.
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VitrA ile 
Yüzeylerde 

2021 
Trendleri

Klasik 
Mermerle 
Çağdaş 

Mekânlar
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VitrA’nın 2021 için tasarladığı en yeni karo 
sistemlerinden MarmoMix, klasik ve prestijli 
mermerleri yeniden yorumlayarak çağdaş mekanlar 
yaratılmasına olanak tanıyor. 4 desen ve 6 ebat 
seçeneğiyle mermer tutkunlarının tercihi porselen 
karo sistemi, İtalya’nın beyaz Carrara ve gri Bardiglio 
mermerleri ile Fransa’nın St. Laurent ve İspanya’nın 
Alicante mermerlerinin görünümünü yüzeylere 
taşıyor. Sağlamlığı ve zarifliğiyle binlerce yıldır 
yaşam alanlarının vazgeçilmezi mermere hayat 
veren MarmoMix yer ve duvar karoları, zamana 
meydan okuyan etkileyici mekânlar yaratıyor. 

Sayısız döşeme olanağı sunan yenilikçii MarmoMix 
karo sistemine ilham veren mermerler, tarih boyunca 
farklı mimari yapılarda kendi başlarına güçlü birer 
tasarım ögesi oluşturmanın yanı sıra bir arada 
da kullanıldı. VitrA’nın diğer karo sistemleriyle 
de uyumlu olduğu için tasarım esnekliği sunan 
MarmoMix, mat ve kaydırmaz yüzeyinin yanı sıra, 
çevre dostu sertifikalarıyla da dikkat çekiyor.
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İleri nano teknoloji yüzey uygulaması VitrA Shield 
sayesinde, karolar kendi kendini temizliyor, bakteri 
gelişimi %99,9’a* kadar engelleniyor!

Ürünlerini insan sağlığını düşünerek tasarlayan VitrA’nın 
özel yüzey teknolojisi sayesinde, karolar bulunduğu 
ortamdaki ışık ve nemden yararlanarak fotokatalitik özelliği 
kazanıyor. Yüzeyleri nano titanyum dioksitle kaplayan 
VitrA Shield, zararları mikroorganizmaların gelişimini 
%99,9’a* kadar engelliyor.

Karoların üstündeki toz veya kir parçacıkları, yüzeye 
temas ettiği anda ayrıştırılıp ortadan kaldırıldığından, 

VitrA Shiled uygulanan karolar kendi kendini temizliyor. 
Temizlik için ihtiyaç duyulan su, enerji, kimyasallar ve 
emek de önemli ölçüde azalıyor. Kullanıldıkları mekandaki 
havayı kir ve kötü kokuların etkisinden arındıran VitrA 
Shield; ev, okul, hastane, spor merkezi, kreş gibi hijyenin 
önemli olduğu tüm yaşam alanları için temiz, sağlıklı ve 
güvenli bir çözüm sunuyor.

* Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca akredite edilen 
laboratuvarlarda yapılan testler, VitrA Shield’in %99,9 
oranında hijyenik koruma sağladığını gösteriyor.

VitrA’dan Hijyenik Karolar
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