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EKO-VERİMLİLİĞE GEÇİŞ

DAHA AZ DOĞAL 
KAYNAK KULLANIMI

DAHA AZ ATIK 
ÜRETİMİ

EKO-VERİMLİLİK



THE 
CIRCULARITY 
GAP

 Circle Economy tarafından yayımlanan

«The Circularity Gap» raporuna göre küresel ekonomi

içerisinde yer alan malzemelerin yalnızca % 8.6’sı

döngüsel.



DÜNYA 
LİMİT AŞIM GÜNÜ

 29 Temmuz’da bu yıl için ayrılan 1 

yıllık kaynağımızın tamamını tükettik. 

 2022 yılının kaynak hakkından borç

alarak tüketime devam ediyoruz.

29 Temmuz 2021



Endüstriyel
Simbiyoz

İyi Uygulama 
Örnekleri



Balık Eti ve Balık
Kılçığı Tozu

 Balık eti ve balık kılçığı tozu 

kullanılarak besin değeri 

zenginleştirilmiş makarna üretimi 

yapılıyor. 



Gıda Atıkları

 Gıda atıkları, 

 Meyve posaları,

 Raf ömrü bitmiş gıda ürünlerinden

hayvan yemi ve kompost imal ediliyor.



Kabuklu 
Yemiş 
Atıkları

 Fındık, fıstık, ceviz

kabuğu ve zeytin

çekirdeklerinin basınçla

sıkıştırılması sonucu

uzun yanma süresine

sahip mangal kömürü

üretiliyor.



Orman Ürünleri

Atıl haldeki ağaç, odun, dal, tahta gibi materyellerin

ağaç öğütücü ile küçültülmesi ve preslenmesi sonucu

üretilen yongalardan,

 Sunta,

 MDF, 

 Parke

imal ediliyor.



Pelet Üretimi

 Ormansal atıkların işlenmesi

sonucu yüksek kalorili, uzun

yanma süresine sahip kimyasal

katkı içermeyen pelet yakıt elde

ediliyor.

 Pelet yakıtlardan ortaya çıkan

kül ise doğal gübre olarak

yeniden kullanılabiliyor.



Atık Lastikler

 Kauçuk granüler sentetik çim sahalarda, çocuk parklarında, kauçuk tartan zeminlerde, 

yürüyüş yollarında kullanılıyor.

 Atık lastiklerinin içindeki ince tel parçalar mıknatısla lastiklerden ayrılıp tekrar

ekonomiye kazandırılıyor.



Metal Talaşları

 Metal talaş atıkları preslenerek veya 

briket haline getirilerek metal üretimine 

tekrar girdi oluyor.

 Demir-çelik cürufları yol yapımında 

kullanılıyor. 



Tekstil ve Deri

 Tekstil atıklarından ses yalıtımı

amaçlı komposit malzeme

üretimi yapılıyor.

 Bitkisel tabaklama metodları

sayesinde kullanım süresi

sonunda gübreye dönüşen ve 

doğada % 100 çözülebilen deri

üretimi yapılıyor. 



Kümelenmeler
ve Endüstriyel
Simbiyoz

 Kümelenmeler firmalar arasında doğal bir

işbirliği kültürünün bulunduğu ve ortak fayda

doğrultusunda birlikte hareket etme güdüsünün

daha kolay tahsis edilebildiği yapılardır.



«Senin Atığın
Benim
Hammaddem» 
Projesi

 Atık envanteri çıkartılması

 Atık envanterinin dijital ilanı

 Atıkların değerlendirilebileceği sektörlerin belirlenmesi

 Sektörler ve firmalar arası etkileşimin güçlendirilmesi



Endüstriyel simbiyoz
uygulamalarını sadece mevcut
prosesler sonucu ortaya çıkan
atıktan kaynak elde etme olarak
değil, tasarımdan başlayarak tüm
üretim süreçlerini kapsayan bir
değişim olarak ele almalıyız.

Bütünsel Değişim
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