Hedefler için İş Dünyası Döngüsel Ekonomi Buluşması
Hedefler için İş Dünyası Platformu, iş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) arasındaki
köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmek amacıyla kuruldu.
Kapsayıcılık ilkesi çerçevesinde SKA’ları kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen
büyük, orta ve küçük ölçekli tüm işletmeler, kamu- özel sektör iş birliğini gözeten tüm kamu kurumları,
yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık olan platform birlikte
düşünmeyi, öğrenmeyi ve çalışmayı teşvik eder.
Hedefler için İş Dünyası Platformu çalışmalarını üç alanda yürütüyor:
1. İklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık. İşletmelerin olası afet ve kriz durumlarına hazırlıklı
olmasını sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkılarını güçlendirmek;
2. İşletmeleri geleceğe hazırlama. İşletmelerin hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamaları hem de
geleceğin ekonomisinin koşullarına hazırlıklı hale gelmelerine katkı sağlamak;
3. Kapsayıcı büyüme. Dezavantajlı grupların ekonomiye katılımını güçlendirecek kapsayıcı iş
modellerini hayata geçirmek.
Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından D-Cube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi iş birliğiyle
düzenlenmekte olan İklim Değişikliği – Döngüsel Ekonomi buluşmamıza dair detaylı bilgileri aşağıda
bulabilirsiniz:
Döngüsel Ekonomi nedir ve neden önemli?
Döngüsel ekonomi yaklaşımı, dünyada kaynakların tükenme sürecine girmesi ve mevcut üretim ve
tüketim süreçlerinin sürdürülebilir olmadığının görülmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu anlayışa göre hem
mevcut üreticilerle hizmet sağlayıcılar hem de yeni girişimciler üretim faaliyetlerini kısıtlı kaynaklarla
sürdürülebilir kılmak için, üretim-tüketim sistemlerini birbirini besleyecek şekilde yeniden
kurgulamalıdır. Bir başka deyişle klasik (doğrusal) sıfırdan yap, kullan, at modeli temelli üretim-tüketim
ilişkisine karşılık kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirlik için, iş modellerinin yerini farklı
üretim ve tüketim süreçlerini besleyen ve onlardan beslenen yenilikçi yöntemlere bırakması
öngörülmektedir.
Döngüsel ekonomi üç temel prensibe dayanır;
•
•
•

Çevre kirliliği ve atıkları asgari düzeye indiren tasarımlar geliştirmek
Malzeme ve ürünlerin kullanım değerini yüksek tutmak
Doğal kaynakları yeniden yaratmak ve kullanmak

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda hem mevcut sanayi süreçlerinin hem de yeni
girişimlerin değer zincirleri, üretim, hizmet kurgularını ve tüketim alışkanlıklarını döngüsel ekonomi
anlayışıyla yeniden kurgulaması gerekmektedir. Bu anlayış tüm dünyada giderek önem kazanmakta ve
özellikle metropol şehirlerin öncülüğünde döngüsel modeller, çözümler, teknolojiler ve stratejiler
geliştiren ağlar kurulmaktadır. Türkiye’de de girişimcilik, yenilikçi fikirleri ve ürünlerin ortaya çıkarılıp
geliştirilmesi için araştırma, bilgi birikimi ve doğru iş birlikleriyle bilginin sanayiye aktarılarak katma
değere dönüştürülmesi özel sektör, devlet ve çeşitli paydaşlar tarafından vurgulanmaktadır. Döngüsel
ekonomi yaklaşımına Türkiye’nin hem mevcut kapasitesi hem de gelecekteki girişimcileriyle adapte
olabilmesi ve sürdürülebilir ağlar, sürdürülebilir iş modelleri ile sürdürülebilir yaşam tarzını
yaygınlaştıracak modellere yönelik mevcut kapasiteyi geliştirebilmesi için vakit kaybetmeden ilgili
çalışmaların başlatılmasına ihtiyaç vardır.
Döngüsel Ekonomi Etkinlik Serisi ve amaçlananlar:
Hedefler için İş Dünyası Platformunun odaklandığı iklim değişikliği ve işletmeleri geleceğe hazırlama
alanları ile doğrudan ilintili olan ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılması için çarpıcı bir model

olarak ortaya çıkan döngüsel ekonomi konusunda iş dünyasının farkındalığının artması ve bu çerçevede
projelerin geliştirilmesi, küresel anlamda rekabet edebilirlik açısından da önem taşımaktadır.
Bu çerçevede 3 aşamalı bir etkinlik serisi planlanmıştır. İlk aşamada, döngüsel ekonomi tanımı,
dünyada uygulama örnekleri ve mevcut durum analizinin paylaşılacağı bir tanışma toplantısı
düzenlenecektir.
İkinci aşama etkinlik kapsamında, ilgili paydaşlar için bir atölye çalışması düzenlenerek mevcut durum
ve hedefler üzerinden bir çerçeve oluşturulacaktır.
Son aşama etkinlikte ise tematik alanlar belirlenerek, ilgili alanlara yönelik olarak fon kaynaklarına
başvuru yapılabilecek nitelikte somut proje fikirleri geliştirilecek ve söz konusu projelere yönelik
çalışma takvimi belirlenecektir.
Tarih: 12 Mart 2020
Saat: 13:00-17:30
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ – DÖNGÜSEL EKONOMİ BULUŞMASI
TARİH: 12 MART
SAAT 13:00-17:30
YER: TÜSİAD KONFERANS SALONU, PERA, BEYOĞLU
13:00 – 13:30
13:30 – 13:40

Kayıt
Açılış Konuşması: Neden Hedefler için İş Dünyası?
Şükrü Ünlütürk, Hedefler için İş Dünyası Platformu- Başkan Yardımcısı
13:40 – 13:50 Açılış Konuşması: Sürdürülebilir Kalkınma için Döngüsel Ekonomi
Berna Aşiroğlu, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi- Kurucu Ortağı
13:50 – 15:30 Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Küresel Pazar İlişkisi
Moderatör:
Başak Saral, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi- Kurucu Ortak
Konuşmacılar:
Derya Özet Yalgı, Garanti Bankası BBVA -Sürdürülebilir Finans Yöneticisi
Dr. Kemal Gani Bayraktar, İzocam- Pazarlama Direktörü
Konca Çalkıvik, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği – Genel Sekreter
Nazan Özyürek, TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- Daire Başkanı, Çevre Yüksek Mühendisi
15:30 – 15:50 Kahve Molası
15:50 – 17:10 Döngüsel Ekonomi Pratikleri
Moderatör:
Gülcan Ergün, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi- Kurucu Ortak
Konuşmacılar:
Elvan Ünlütürk, SUN Tekstil- Yönetim Kurulu Başkanı
Erdem Bergama, Gizem Frit- Fabrika Direktörü
Mahmut Osmanbaşoğlu, UNDP Türkiye- Kimyasallar ve Atık Sektör Yöneticisi
Yer: TÜSİAD Konferans Salonu, Pera/İstanbul
#hedefleriçinişdünyası
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