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Avrupa Birliği

Döngüsel Ekonomi

Eylem Planı

DÖNGÜSEL YAŞAM ALANLARI İÇİN

DCube & Hedefler için İş Dünyası



DCube 

Döngüsel Ekonomi Kooperatifi

DCUBE, sürdürülebilir kalkınma için döngüsel ekonomi modelinde

farkındalık yaratmayı, kapasite artırımını, çözüm tasarımını ve

politika geliştirilmesini amaçlayan bir Bilimsel Ar-Ge ve Sosyal

Kalkınma kooperatifidir.

 

Bizler, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma, teknolojik yenilik,

inovasyon ve girişimcilik alanlarında 10+ yıl tecrübeye sahip

uzmanlar olarak DCube’ü hayata geçiriyoruz.





AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı

İNŞA VE BİNALAR

Döngüsel

Tasarım 
Malzeme Üretim Yatırım(cı) Yaşam Döngüsü 



Döngüsel Tasarım

AB Döngüsel Ekonomi

- Uzun ömürlü (binaların tasarımında DE prensipleri doğrultusunda

dayanıklılık ve uyarlanabilirlik artırıcı önlemler alındığına dair dijital

tutanaklar hazırlanması)

 

- Tekrar kullanılabilir, üst sürüme adapte edilebilir, tamir edilebilir

- Yeniden imal edilebilir, yüksek kaliteli geri dönüştüme elverişli

- Ürünlerdeki kimyasalların adreslendiği

- Enerji ve kaynak etkin

- İçerisindeki geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı yüksek

- Karbon ve çevresel ayak izi az



Malzeme

AB Döngüsel Ekonomi

- Tek seferlik kullanıma kısıtlama

- Doğada çözünür malzeme kullanımı

- Geri dönüştürülmüş, rejenere malzeme kullanımı (bazı inşa

ürünleri için zorunluluk)

- AB'de iyi işleyecek, kaliteli ikinci el hammadde piyasası

- Kaynakların dijital teknolojilerle izleme, takip, haritalandırılması

 



Üretim 
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- Tek kullanımlık ürünlerde sınırlama

- Hızlı tüketim "moda" ya karşı 

- Malzeme ve hammadde bağımlılığını azaltacak dijital çözümler

- Paylaşım ekonomisi, ürün kiralama modeliyle hizmet sunma gibi

müşteri ile yakın ilişkilere dayalı yenilikçi iş modelleri

- Endüstriyel üretim süreçlerinin döngüselleşmesi ve simbiyoz

- Yalıtım sektörü atığına özel önlem

 



Yatırım(cı) 
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- Yüksek kaliteli, fonksiyonel, güvenli, etkin ve erişilebilir ürünler

- Tüketicilerin ürün dayanıklılığı, ömrü, tamir hizmetleri, yedek parça

temini vb özellikleri hakkında doğru bilgiye erişimi  

- Ürünlerin çevre dostu olduğuna dair yanlış bilgilendirme ve hızlı

tüketim pazarlama stratejilerine yönelik tüketiciyi koruma

- Sürdürülebilirlik etiketi, dijital ürün bilgi ve takip sistemleri için

asgari şartlar

 

- Sürdürülebilir ürün temini için kamu alım şartlarında minimum

zorunluluk

- Kamu alımlarında binaların yaşam döngüsü analizi



Yaşam Döngüsü 
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- Uzun ömürlü, tekrar kullanılabilir, tamir edilebilir, yüksek kalitede geri

dönüşüme elverişli ürün, enerji verimli

- İnşa ürünlerinin sürdürülebilirlik performanslarının izlenmesi

- Binaların optimum yaşam döngüsü performası ve uzun kullanım

ömrü beklentisi 

- Performansın teşviklerle ödüllendirilmesi

 



Yaşam Döngüsü 
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- Vaktinden önce değer kaybının ulusal otoritelerle takibi

- Tüketilmeyen ürünlerin imhasının yasaklanması 

   - İnşaat ve yıkım atığı yönetiminde malzeme telafisi önlemleri

   - Mühürlenmiş toprağın engellenmesi

   - Hafriyatın döngüsel kullanımı

   - Terk edilmiş veya kirlenmiş eski yapısal arazilerin rehabilitasyonu

- AB pazarında malzemenin uzun süre kalması için tedarik zinciri ve

ürün bilgisi Avrupa ortak veri-alanı kurulması



Yaşanabilir bir

Yapılaşmış Çevre

Dcube & Hedefler  iç in  İş  Dünyası

DÖNGÜSEL EKONOMİ ÇÖZÜMLERİ ile




