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İlki geçtiğimiz yıl yayımlanan “Circularity Gap Report” bu yıl, Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik 
Forumunun yıllık toplantısında Circle Economy tarafından Ocak ayında yayımlandı. Peki rapora gelmeden 
evvel bir bakalım, Circle Economy kimdir? 

Circle Economy, Hollanda menşeli, sirküler ekonomiye geçişe yönelik eylem odaklı pratik ve ölçülebilir 
çözümler üretme hedefinde olan sosyal bir girişim. Oldukça geniş ölçekte sektöre hitap eden bu oluşum, 
karar verme süreçlerini ve aksiyon planlarını uygulamayı kolaylaştırmaya yönelik geliştirdikleri pek çok 
araç ve hizmete sahip. 

Örneğin, sirküler düzene geçiş adına belirli stratejiler oluşturmuş ve uygulamaya başlamış veya sirküler 
dönüşüm yoluna henüz adım atmış şirketler için, hâlihazırdaki uygulamalarının sirküler hedeflerle nasıl 
örtüştüğünü değerlendirmeye yönelik online bir araçları var. Söz konusu değerlendirme aracı, şirketleri 
sirküler düşünce sistemlerine göre puanlarken aynı zamanda belirlenen yedi temel elemente dayanarak 
bu düzenin operasyonel ve organizasyonel bakış açılarını anlamalarına yardımcı oluyor. 

Bir diğer ilgi çekici projeleri ise “Circle Fashion Tool”. Tekstil endüstrisindeki atık miktarını ve her geçen 
gün artan küresel tüketimi hesaba katarsak, bu alandaki dönüşüm kısa zamanda oldukça büyük fark 
yaratabilir. Söz konusu proje kapsamında C&A’in da katkılarıyla geliştirilen bu dijital araç, şirketlere bu 
geçişin “nasıl” olacağı konusunda destek vermeyi amaçlıyor. Tedarikçilerin/markaların sirküler 
potansiyelini değerlendirerek onları, kendileriyle en çok örtüşen strateji ve fırsatlara yönelik eğitiyor. 
Seçilen stratejinin eyleme koyulması ve şirketlerin doğru iş birlikleri kurması aşamasında da destek 
veriyor. 2018 yılı boyunca üç global şirket ile test edilen araç hâlâ test aşamasında. Söz konusu üç global 
şirket içerisinde Türk denim kumaş üreticisi Orta Anadolu da yer alıyor. Tüm bunların yanında, sirküler 
ekonomiye dair rapor ve görüşler yayımlayan girişim, bu konuda sağladığı detaylı bilgiler ile farkındalık 
yaratarak hiç şüphesiz büyük bir açığı kapatıyor. 

Davos’taki bir diğer gelişme ise Circular Awards’un (Sirküler Ödüllerinin) sahiplerini bulması. “Çok Uluslu 
Şirketler” kategorisinde ödül alan Schneider Electric, yayımladığı sirküler ekonomi hedefleriyle de 
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oldukça dikkat çekiyor. Her şeyden önce, Sirküler Ekonomi (CE100) programı üyesi olan şirket 2015 
yılından beri Ellen MacArthur Foundation ile iş birliği içerisinde ve onun ilkelerini benimsemiş durumda. 
Şirket içerisinde sirküler ekonomiye dair bir e-öğrenme programı var ve şu ana kadar yaklaşık 4 bin 500 
çalışan bu programdan yararlanmış. Tüm ürünleri ekolojik olan Schneider, aynı zamanda müşterilerine 
ayrıntılı kullanım ömrü sonu talimatları sunuyor. Bu talimatlar şu an ürünlerinin yüzde 80’inde mevcut. 
Bu sayede müşterileriyle de sürdürülebilir ilişkiler kuran şirket, sirküler ekonomiyi stratejik bir dönüşüm 
olarak nitelendiriyor. 

 

Tehlike Çanları Çalıyor 

Dünyanın dört bir yanından sürdürülebilirlik uzmanları ve araştırmacıları ile Avrupa Birliği Komisyonu, 
UNDP, Oxford University ve SITRA gibi pek çok uluslararası kuruluşun yetkilileri tarafından da uygun 
bulunan rapor genel hatlarıyla incelendiğinde ilk olarak, şu an dünya ekonomisinin yalnızca yüzde 9,1 
oranında sirküler olduğu bilgisi öne çıkıyor. Araştırmalara göre, küresel bazda kullanılan hammaddelerin 
yüzde 90’ından fazlası ekonomiye geri dönüştürülmüyor. Bu da içinde bulunduğumuz sirküler açığın ne 
kadar büyük olduğunu açıklıyor. Gezegenimizin doğal kaynakları ve iklimi hala büyük bir baskı altında. Bu 
baskıyı azaltmanın tek yolu içinde bulunduğumuz sirküler açığı kapatmak. Öte yandan, pek çok sektör 
özelinde bugünkü lineer düzenden sirküler düzene geçiş için yapılacak yatırımın geri dönüşü, yani sirküler 
iş modelinin sayısal ispatı henüz yeterli olmadığı için şirketlerin bu konuda hâlâ beklenen ölçüde bir 
yatırım planı yok. 

 

Peki Ne Yapmalı? 

Raporda, sirküler ekonomiye geçişin hızlanması ve sirküler bakış açısının yaygınlaşması adına üç 
stratejinin altı çizilmiş.  

Kullandığımız ürünlerin kullanışlılığını ve ömrünü artırarak bu ürünlerden faydalanma oranımızı optimum 
seviyeye getirmek. Hâlihazırdaki araba paylaşımı/ortak kullanımı platformları, araba sahibi olma fikrini 
daha önemsiz bir seviyeye getirdi bile. 

İkinci strateji, sirküler ekonominin en temeli olan atık üzerine yoğunlaşmak. Üretim sürecinde atıkların 
bir kaynak olarak mümkün olan her aşamada kullanılabiliyor olması ve geri dönüşüm kültürünün teşvik 
edilmesi gerektiği belirtilmekte. Rapor, hâlihazırda dünyadaki en hızlı büyüyen enerji kaynağı olan güneş 
panellerinden örnek vererek 2050 yılında yaklaşık 78 milyon ton güneş panelinin kullanımdan 
kaldırılacağını söylüyor. Şu anda pek çok ülkede bu ürün grubu için yeterli bir geri dönüşüm altyapısı yok. 
IRENA (International Renewable Energy Agency)’nın yaptığı tahminler doğruysa 30 yıl içerisinde ortaya 
çıkacak 60-78 milyon ton arası güneş paneli atığının geri dönüştürülmesi gerçekten büyük önem 
taşıyacak. Yoksa kısa bir zaman içerisinde güneş paneli üretimi için gereken değerli kaynakların 
tükenmesi ile karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca bu ürünler, olması gereken şekilde bir geri dönüşüm 
sürecine tabi olmazsa içerdiği bazı ağır metallerin (kadmiyum ve kurşun gibi) çevreye sızması da söz 
konusu olabilir. Öte yandan modüler dizayn, ürünleri oluşturan parçaların sökülerek bazı parçaların 
yeniden kullanılmasına ve değerli hammaddelerin ekonomik değerlerinin artırılarak atık miktarının 
azaltılmasına olanak sağladığı için bu konudaki bir diğer önemli yaklaşım olarak nitelendiriliyor. 

Son olarak rapor sık sık, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Paris İklim Anlaşmasına 
referans veriyor. Çünkü aslında tam bir sirküler ekonomiye geçiş söz konusu olduğu takdirde, küresel 
kaynak kullanımı yüzde 28, sera gazı emisyonu da yüzde 72 oranında azalabilir. Bu oranlar da BM ve Paris 
İklim Anlaşması hedefleriyle oldukça uyumlu. 

Özetlemek gerekirse, en temel olarak hammadde tüketimini azaltmaya yönelik faaliyetler ile düşük 
karbonlu alternatif hammaddelere yönelmek başlangıç için oldukça iyi bir adım olacaktır. Örneğin inşaat 
sektörünün vazgeçilmez hammaddesi çimento yerine bambu, tahta gibi doğal alternatifler tercih 
edilebilir. Çünkü bu maddeler karbon salınımı yapmak yerine, karbonu onlarca yıl saklayabiliyor. Ayrıca 



bu maddeler, ömürleri tükendiğinde enerji elde etmek için yakılabilirler. Raporun belirttiği verilere göre, 
dünya ekonomisine giren hammaddelerin neredeyse yarısının (yılda yaklaşık 43 milyar ton) inşaat 
sektörü, bina, yol ve altyapı bakımına harcandığı düşünülürse alternatif kullanımlar uzun vadede son 
derece hayati bir çözüm olabilir. 

Rapor, sirküler açığı kapatma yolundaki küresel ilerleyişi ölçme ve gözlemleme yönüyle küresel ölçekte 
bir uyanışı tetikleyerek tüm dünyayı harekete geçmeye çağırıyor. Bu yönüyle özellikle Türkiye gibi henüz 
bu düzene yeterince aşina olmayan ülkeler için oldukça geliştirici nitelikte. 

 

Harvard Business Review Türkiye’nin internet sitesinden alınmıştır. İlgili yazıya ulaşmak için lütfen 
tıklayınız. 
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