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Ekonomik büyüme ve 
sürdürülebilir kalkınmayı 
başarmak için, üretim ve tüketim 
biçimlerimizi değiştirmemiz ve 
ekolojik ayak izimizi bir an önce 
azaltmamız gerekiyor.1

Tüketim; doğal kaynak çıkarma ve üretim süreçleri için gerekli olan enerji ve 
kaynaklardan atık yönetimine pek çok alanda çevreye bir maliyet getiriyor. Dünya 
nüfusunun 2050 yılına kadar 9,6 milyara ulaşması durumunda, insanların mevcut 
yaşam tarzlarını sürdürmesine yetecek doğal kaynaklar için yaklaşık üç tane daha 
dünyaya ihtiyaç duyulacak.2
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İsraf, sorunun bir parçası. Her yıl yaklaşık bir milyar insanın yetersiz beslendiği ve bir 
milyarının da aç olduğu dünyamızda; süpermarket depolarında çürüyerek, taşıma sürecinde 
bozularak vb. şekillerde yıllık 1,3 milyar ton yiyeceğin israf olduğu tahmin ediliyor.
 
Yaklaşık bir milyon insan tatlı suya erişemezken insanlar, suyun doğada geri dönüşüp 
temizlenmesine vakit vermeden kirletilmesine sebep oluyor.

1- UNDP Türkiye
2, 3, 4- Global Compact Türkiye

Döngüsel bir ekonomi modeli uygulayarak işletmeler operasyonlarının çevreyi nasıl 
etkilediğinin farkına varmalı ve atıkları konusunda daha hassas davranmalılar. 
Kaynakları daha verimli kullanmak ve atıkları azaltıp yeniden kullanmak için 
hedefler belirlemek maddi anlamda tasarruf sağlar ve yenilikleri teşvik eder.4

Bununla birlikte, yenilenebilir enerji kaynaklarının orta vadede, dünya elektrik 
üretimindeki artışın %60’ından fazlasına etki etmesi bekleniyor.3



6, 7- Global Compact Türkiye

Sektörümüz Neler Yapabilir?

Döngüsel ekonomi, ekonomik büyümeye engel olmanın aksine,  iş dünyası için inanılmaz bir fırsat yaratabilir.6

Ürün ömrünü, ürün kullanım yaşam döngüsünü, yeniden kullanımı, yeniden üretim ve geri dönüşümü sağlayan 
döngüsel bir ekonomiyi benimsemelisiniz. Kendi istihdam uygulamalarınızdan başlayıp, devamında tedarikçileri, 
müşterileri ve diğer paydaşları içeren daha geniş bir etki alanına yayılacak projeler geliştirebilirsiniz. 

Kısıtlı kaynakların kullanımını ve yönetimini gözden geçirmelisiniz.

Üretim ve kullanımdaki enerji ve kaynak yoğunluğunu azaltmak için hedefler koymalı ve gerçekleşmelerini 
sağlamalısınız.

Ürün ömrünü uzatarak, onararak, yeniden kullanarak, yeniden üreterek ve geri dönüşüme sokarak yeni kaynaklara 
ve atık bertarafına olan ihtiyacı azaltmalısınız.

Su, hammadde, yenilenemeyen mineral, enerji, diğer girdi, yan ürün, tehlikeli atık, tehlikeli olmayan atık ve 
ambalaj kullanımını azaltmalısınız; bu kaynakları yeniden kullanmak ve geri dönüştürmek için süreçler geliştirmeli 
ve uygulamalısınız.

Üretim ve tüketim süreçlerinizde karbon ayak izi, su ayak izi gibi bıraktığınız ekolojik ayak izlerini ölçmeli ve bu 
izleri azaltmak için önlemler almalısınız.

Yatırım kararları alırken karbon fiyatlandırmalarını gözetmelisiniz.

Sürdürülebilirlik hedeflerinizi ve başarılarınızı paylaşmalısınız.

Tedarik, üretim, paketleme ve lojistik dahil olmak üzere tüm değer zinciri boyunca enerji verimliliğini 
artırmalısınız.

Tedarikçiler, tüketiciler, perakendeciler ve kamu sektörü dahil olmak üzere diğer paydaşlarla iş birliği içinde 
üretim ve tedarik zincirlerindeki israfı azaltmalısınız.

Ambalajlamayı azaltıp, son ürünlerin ve yan ürünlerin geri dönüşümünü artırmalısınız.

Bir ürünün ömrünün sonuna geldiğinde bu ürünün değerini nasıl telafi edeceğinizi araştırmalısınız.

Gömülü enerjisi düşük malzemeler tedarik etmelisiniz.

Atık ürünlerin yeni bir amaca hizmet etmesini sağlamak için yeniden kullanıma uygun tasarımlar geliştirmelisiniz.

Daha az atık ve daha az kirlilik üretirken enerji ve su kullanımını en aza indirecek şekilde ürün tasarımlarınızı 
geliştirmelisiniz.

Sürdürülebilir tüketimin önemi ve daha sürdürülebilir bir yaşam biçimine yönelik atılabilecek pratik adımlar 
hakkında tüketicilerde ve çalışanlarınızda farkındalık yaratmalısınız.7

İnşaat sektörü, kaynak kullanımı ile olduğu kadar tüketim 
kalıplarına olan etkisiyle de kritik bir noktada duruyor. 

Üretim ve tüketim kalıplarını değiştirmeye yönelik 
atacağımız her adım büyük bir dönüşümü destekleyebilir! 

SORUMLU TÜKETİP 
SORUMLU
ÜRETMEK!



Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye İMSAD 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sürdürülebilir Kalkınma için STK'lar Projesi, AB tarafından desteklenen ve AB Başkanlığı tarafından 
uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın III. dönemi kapsamında desteklenmektedir.


