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2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 



AB Tekstil Stratejileri

Ecodesign 
önlemleri

İkincil 
hammaddelerin 

kullanımının 
desteklenmesi

Zararlı kimyasallar 
ile mücadele

Tüketicilerin ve 
işletmelerin teşviki



AB Tekstil Stratejileri

Product as a Service 
modellerinin teşvik 

edilmesi

Malzeme ve üretim 
süreçlerinin 

desteklenmesi

Yüksek düzeyde tekstil 
atıklarının ayrıştırılması 

Ayrıştırma, yeniden 
kullanım ve 

geridönüşümü 
sağlayacak teknolojilerin 

desteklenmesi 



Örnek vaka:  Denim

İkincil malzemelerim 
pamuk yerine 
kullanılması 

Su tüketimini azaltan 
uygulamalar

Evsel atıklarda 
tekstilin 
ayrıştırılması 



Döngüsel Ekonomi 

DAYANIKLILIK GERİDÖNÜŞÜM AZALTMAK

YENİDEN 
KULLANIM

TAMİRAT



Tekstilde Döngüsel Ekonomi 



Dayanıklılık-Tasarım

Fermuar dayanıklılığını artırmak

Clevercare işareti (Müşteriyi bilgilendirmek)

Yıkamada renk ve küçülme uyarılarını daha 
etkin gerçekleştirmek 

İplik ve butonları müşterinin erişimine sunmak 
(Fransa) 



Yeniden Kullanım-Tasarım

Sökülebilir logo / marka
Parçalama : Dolgu 
malzemesi, İzolasyon, Bez

İkinci el platformların 
yaygınlaşması : takas, 
bağış modellerinin 
gelişmesi.

Dönüştürme : Aksesuar, 
cep telefonu, laptop 
kılıfları, 



Geri dönüşüm-Tasarım

Karışık iplikle üretilen tekstil 
malzemelerin işaretlenmesi

PFAS gibi kimyasal içerikler konusunda 
işaretleme

Mono renklerin seçilmesi 



Geri dönüşüm-Teknoloji - HKRİTA

The Green Machine : Hipotermik ayrıştırma (PET/Pamuk 
Blend) 

The Brewery :  Biyolojik Yöntem

The Mini Mill : Mekanik küçük model 

Renk Ayrıştırma Teknolojisi : Dye Absorbant

NuCycl : Kimyasal ayrıştırma (3D printer extruder) 



Döngüsel Ekonomi Teknoloji 
Unsurları

İplik için optik ölçüm ve takip teknolojileri

Malzeme teknolojileri ile alternatif iplik türlerinin üretimi

Dayanıklılık için alternatif malzeme teknolojileri

Ayrıştırma için biyolojik yöntemler 

Üretimde Yeni filtirasyon yöntemleri 



Döngüsel Ekonomide İşbirlikleri



Döngüsel Ekonomi Tasarım Unsurları

Tüketiciyi bilinçlendirme : tekstil ürünlerini 
koruma, tamirat, uygun işaretleme, marka 
iletişimi.

Kent paydaşları : evsel atıklarının 
toplanması, dağıtılması, takas imkanlarının 
teşvik edilmesi.

Özel sektör : Kaliteli iplik malzemelerin 
kullanılması, upcycling olanak sağlayacak 
tedarik zincirinin kurulması



2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri



Kalkınma 
Hedefleri

• Artan kaynak kullanımı verimliliği ve temiz 
ve çevreye duyarlı teknolojilerin ve 
endüstriyel süreçlerin daha fazla 
benimsenmesi 

• Önleme, azaltma, geri dönüştürme ve 
yeniden kullanma yoluyla atık üretimini 
önemli ölçüde azaltma

• tehlikeli kimyasal ve maddelerin salınımını 
en aza indirerek su kalitesini iyileştirmek 

• arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek 
ve geri dönüşüm

• tüm sektörlerde su kullanım verimliliğini 
önemli ölçüde artırmak ve su kıtlığını 
gidermek



Tekstil 
İhracatçılarının 
Alabileceği 
Önlemler

Su filtrasyonunda ileri teknoloji geliştirilmesi

Pamuk alternatifi iplik malzemelerinin kullanım 
payının artırılması

Yerel yönetim işbirliği ile evsel atıkların 
desteklenmesi

İplik ayrıştırma teknolojilerinin geliştirilmesi

Sürdürülebilir moda tasarımıyla ilgili kapasite 
geliştirilmesi



Bize Ulaşın:

Ankara – Bursa – İstanbul - İzmir

İnternet sitemiz : www.d-cube.org

E-posta adresimiz : info@d-cube.org


