UNDP Devents
“Hede er için İş Dünyası & D-Cube
Döngüsel Ekonomi”

Ellen MacArthur Foundation
"The Circular Economy Show"

Dünya Ekonomik Forumu tarafından
hazırlanan “House on Fire” podcast’i
odağına iklim krizini alıyor.

Devents, UNDP Türkiye’nin sürdürülebilir
kalkınma alanında öne çıkan isimler ile
düzenlediği podcast serisidir.

The Circular Economy Show, Ellen MacArthur
Foundation'ın döngüsel ekonominin çeşitli
yönlerini incelediği bir podcast serisidir.

Döngüsel bir ekonomi için yapmamız
gerekenlerin tartışıldığı ve üretimden
geri dönüşüme kadar bir çok yenilikçi
krin değerlendirildiği seride özellikle
plastiklerin geri dönüşümü hakkında
oldukça faydalı bölümler bulunuyor.

Podcast içerisinde, döngüsel ekonominin
farklı sektörlerdeki etkisi farklı partnerler ile
birlikte ele alınıyor.

Podcast serisinde bir şeyleri tasarlamanın,
yapmanın ve kullanmanın yeni bir yolu ve 21.
yüzyıla uygun bir ekonominin nasıl inşa
edilebileceği üzerinde duruluyor.
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World Economic Forum
"House on Fire"

Getting in the Loop
"Getting in the Loop"
Dünyanın kısıtlı kaynakları olduğu gerçeği
etrafında daha döngüsel bir sistemin nasıl
oluşturulabileceğinin tartışıldığı podcast
serisidir.
Her hafta dinleyicilerini döngüsel ekonomi
uzmanları ile bir araya getirerek uzmanların
öğrenimleri ve yaptıkları hakkında içerik
sağlar.
Podcast bölümlerine dair hazırlanan notlara
buradan ulaşabilirsiniz.

Simit Ekonomisi Nedir?
Kate Raworth'un Simit Ekonomisi adlı kitabında,
p i ya sa n ı n ve r i m si z l i ğ i ve b ü y ü m e n i n so n su z
olamayacağı işleniyor.

fi

Bu videoda Kate Raworth'un 'simit ekonomisi' kri
üzerinden, sürdürülebilirlik tabanlı değişim inceleniyor.

Döngüsel Ekonomi
Dersi #1

Döngüsel Ekonomi
Dersi Serisi

Ekonomist ve yazar Kate Raworth’un verdiği ders
serisine buradan ulaşabilirsiniz.

Döngüsel Ekonomi alanında uzman isimlerin Döngüsel
Ekonomi alanında verdikleri dersleri Zero Waste
Scotland YouTube kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Kaynak: TEMA Vakfı

İsim: The Circular Economy in Focus

İsim: Disruptive Innovation Festival

İsim: Circular Economy

Doğanın işleyişinde çöp depolama diye bir
kavram yoktur. Bir canlı türünün atıkları, başka
bir tür için besin niteliği taşır. Ancak insanlar
olarak döngüsel değil doğrusal bir yaklaşım
benimsemiş durumdayız.
Bir şeyi alıyoruz, kullanıyoruz ve artık işe
yaramadığı düşüncesi ile çöpe atıyoruz.

8 kısa video’dan oluşan Döngüsel
Ekonomi | Odak serisinde alanda uzman
isimleri farklı döngüsel ekonomi temaları
altında konuşurken dinleyebilirsiniz.

Sanayi ekonomisi savurgan olarak
tanımlanabilir - sonlu malzemelerin
çıkarılmasını ödüllendirir ve ürün ömrü
sonunda büyük miktarlarda atık üretir.
Başka bir deyişle, iş hacmi ile ilgilidir ve
malların kullanımını göz ardı eder.

Döngüsel ekonomi nedir ve size ve
gezegenimize nasıl fayda sağlar?
Sorusuna cevap bulmayı
amaçlayan videoyu izleyebilirsiniz.

Peki neler yapabiliriz?
Videoyu izleyip, paylaşarak ilk adımı atabilirsiniz.

Bu video’da Walter Stahel’in sanayi
ekonomisinde değişmesi gerekenler
hakkındaki konuşmasını izleyebilirsiniz.
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Kate Raworth bu TED Konuşmasında ülkelerin,
insanların yaşamlarında eksik kalan temelleri
g eze g e n i n e ko l o j i k s ı n ı r l a r ı d a h i l i n d e n a s ı l
tamamlayabileceğini ve rejeneratif, dağıtıcı
ekonomileri nasıl yaratabileceğimizi açıklıyor.

"Döngüsel Ekonomi" nedir? Neden önemsemeliyiz?
Bizim için ne ifade ediyor?
Bu konuşmada, İrlandalı bir STK olan Yeşil Ekonomi
Vakfı'nın CEO'su Cillian Lohan, döngüsel ekonomi
kavramının arkasındaki temel ilkeleri ve dünyayı nasıl
daha iyi hale getirebileceğini anlatıyor.

Skd Türkiye tarafından düzenlenen, Döngüsel Ekonomi
Sohbetleri içerisinde konu etra ıca ele alınıyor.
Konuşmalar, sunumlar eşliğinde döngüsel ekonominin
dinamikleri hakkında değerlendirmelerde bulunuluyor
ve geleceğe yönelik yapılan çalışmalar üzerine güncel
bilgiler paylaşılıyor.

AB’nin 2020 Döngüsel Ekonomi Eylem
Planı ve İklim Değişikliği İle Mücadele
Kaynak: İklim Haber

Döngüsel Ekonomi:
Vizyoner Bir Yol Haritası

Plastik Meselesi

Kaynak: Harvard Business Review

Circular Economy Club,
Global Kaynaklar Sayfası

Kaynak: İş Dünyası Plastik Girişimi

Knowledge Hub, Döngüsel
ekonomi ile ilgili bilgi bankası
Kaynak: Döngüsel Ekonomi Platformu

Kitap: A Finer Future:
Creating an Economy in
Service to Life
Yazar: L. Hunter Lovins,
Stewart Wallis, Anders
Wijkman, John Fullerton

Kitap: The Circular

Kitap: Cradle to Cradle –

Kitap: The Circular

Economy: A User’s Guide
Yazar: Walter R. Stahel

Remaking the Way We
Make Things
Yazar: William McDonough
and Michael Braungart

Economy Handbook
Yazar: Wesley Spindler &
Peter Lacy & Jessica Long

Kitap: Doughnut Economy
Yazar: Kate Raworth

Rethinking Packaging
Kaynak: Ellen MacArthur Foundation

imeceLAB Gündemi:
Döngüsel Ekonomi

Döngüsel Ekonomi Dergisi

Atıksız Bir Dünya

Kaynak: imeceLAB

Kaynak: Çevko

Kaynak: Coca-Cola Company

Circularity Gap Report
Kaynak: Circle Economy

Ellen MacArthur Foundation’ın websitesinde
bulunan “Case Studies” bölümünden yüzlerce
kurumun analizlerine ulaşabilirsiniz.
Hem özel sektör hem kamu hem de girişimlere
dair hazırladıkları analizler arasında hepimizin
bildiği ve günlük hayatlarında yer edinen
kurumlar da mevcut.

Ellen MacArthur Vakfı, döngüsel bir ekonomi krini
geliştirmek ve teşvik etmek için çalışmaktadır. Küresel
ölçekte sistem çözümlerini mobilize etmek için iş
dünyası, akademi, politikacılar ve kurumlarla birlikte
çalışır ve döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırmayı
amaçlar.

Döngüsel Ekonomi Kulübü (CEC), 110'dan fazla ülkede
260'ın üzerinde CEC yerel şubesi ile döngüsel ekonomi
uzmanları ve kuruluşlarından oluşan uluslararası bir
ağdır.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD
Türkiye), 2004 yılında 13 özel sektör temsilcisinin
öncülüğünde kurulmuş ve sadece kurumsal üyelik kabul
eden bir iş dünyası derneğidir.

Dünya çapındaki tüm şehirlerin atık çağına son vererek
döngüsel bir modelle işlediği yeni bir düzen hede ile
çalışmaktadır. Döngüsel ve yerel girişimler tasarlayan
güçlü ağlar oluşturarak döngüsel ekonomiyi dünya
çapındaki şehirlere taşımayı hede er.

SKD Türkiye'nin 5 odak alanından biri olan Sürdürülebilir
Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, iş dünyasında dönüşüm
yaratılabilecek önemli konuları bir başlık altında
toplamıştır.
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SKD Türkiye
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Circular Economy Club
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Ellen MacArthur Foundation
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Döngüsel Ekonomi Platformu

Doughnut Economy Action Lab

SKD Türkiye ve EBRD ortaklığında döngüsel ekonomi
konusunda farkındalık yaratmak ve bu yeni döneme
geçişi hızlandırmak için kurulmuştur.
Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu'nun kurulması ile
döngüsel ekonomi alanındaki bilgi/kaynak ihtiyacını
gidermek, ölçüm mekanizmaları sunmak, teknik hibe
destekleri sağlamak ve işbirliği olanakları yaratmak
amaçlanmıştır.

Doughnut Economics Action Lab (DEAL), gezegenin
kaynaklarının tüm insanların ihtiyaçlarını uzun süre
karşılayabilmesi için gerekli olan 21. yüzyıl ekonomilerinin
yaratılmasına yardımcı olur.
Döngüsel ekonomi alanında yazılan "Simit Ekonomisi"
kitabı içerisindeki kirleri eylemlere dönüştüren ve
sistematik bir değişim yaratmayı amaçlayan dünya
çapında bir organizasyondur. Fikirleri eyleme
dönüştürmeye ve yeni bir ekonomiyi birlikte yaratmak
için deneyler yoluyla başkalarıyla ve başkalarından
öğrenmeye odaklanır.

Good4Trust
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G o o d 4Tr u st , m evc u t ya şa m
şekillerinin tükettiği dünyayı tekrar
yaşanabilir kılmak için ekolojik ve
sosyal açıdan adil üretim yapan
üreticilerle, ihtiyaçlarını sorumlu
yöntemlerle karşılayan alıcıların
bir araya geldiği bir topluluktur.

Disruptive
Innovation Festival
İnsanları çeşitli konularda değişime
öncü olacak kirlerini ve hikayelerini
paylaşmaya davet ederek zihin modeli
değişikliğini teşvik etmeyi ve döngüsel
ekonomiye doğru geçişi hızlandırmayı
amaçlamaktadır.
Canlı röportajlar, lmler ve podcast'lerin
bir kombinasyonuyla kritik konuşmaları
ve katılımı destekler.

Circular Fashion

FUTERRA

Moda ve tekstilde döngüsel bir
ekonomi için ürün ve sistem yeniliği
yaratmayı hede eyen sürdürülebilir
bir değişim ajansıdır.

Futerra, sürdürülebilirliği odağına
alan bir dünya yaratmak için
yaratıcılık merkezli yenilikleri ve
stratejileri destekleyen bir değişim
ajansı. Etkinlikleri ve içerikleri ile
alanında önce çıkan kurumlar
arasında yer alır ve içeriklerini aktif
olarak mikro versiyonlar halinde
instagram hesabı üzerinden yayınlar.

Website
Çalıştığı alan: Sürdürülebilir
paketleme çalışmaları.
Global bir örnek.

Website
Çalıştığı alan: Sürdürülebilir
paketleme çalışmaları.
Global bir örnek.

Website
Çalıştığı alan: Ham madde
çözümleri.
Global bir örnek.

Website
Çalıştığı alan: Yeniden kullanım
ve ambalaj atıkları.
Global bir örnek.

RePack, Finlandiya merkezli,
yeniden kullanılabilir ve iade
edilebilir paketleme hizmeti veren,
e-ticaret kanalı üzerinden satış
yapan markalara yönelik bir
ambalaj servisidir.

Loop, tek kullanımlık paketlemeye
alternatif olarak, ürün ambalajlarını
müşterilerden toplayıp ardından
onları temizleyerek bu ambalajların
döngüde kalmasını sağlıyor.

Ka eeform, geri dönüştürdüğü
kahve telvelerinden dayanıklı ve
güçlü kahve bardakları üretiyor.

Doğa dostu temizlik malzemeleri
ve yeniden kullanılabilir ambalajlar
üreterek her gün kullandığımız tek
kullanımlık plastik ambalaj sayısını
azaltmayı hede eyen bir rma.

Anadolive

Website
Çalıştığı alan: Atık gıdalardan
çözümler.
Yerel bir örnek.

Website
Çalıştığı alan: Kullanılmış
lastiklerin geri kazanımı.
Yerel bir örnek.

Website
Ç a l ı şt ı ğ ı a l a n : At ı k g ı d a
çözümleri.
Yerel bir örnek.

Plastic Move, çöpe giden bayat
ekmeklerden biyoplastik ham
maddeler üreten bir biyoteknoloji
girişimi.

La s ka , ö m r ü n ü ta m a m l a m ı ş
lastikleri yenilikçi, çevre dostu ve
sürdürülebilir yaklaşımlarla yeniler
ve enerji ve ham madde olarak
ekonomiye kazandırır.

Gıda tedarik zincirinde oluşan
gıda atığının azaltılması için
teknoloji tabanlı çözümler
oluşturmak amacı ile kurulmuş bir
girişim.
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Plastic Move

Website
Çalıştığı alan: Atık gıdalardan
çözümler.
Yerel bir örnek.
AnadOlive; Zeytin sektörünün en büyük
problemlerinden olan proses atıklarını
teknolojik yöntemlerle geri kazanarak bu
problemi büyük ölçüde çözüme kavuşturan;
ve bu ürünlerin gıda sanayisine lezzet
arttırıcı olarak sunulmasını sağlayan bir
gıda teknoloji rması.

Döngüselliği hayatlarımızda
nasıl konumlandırabileceğimiz
hakkında hem ürünler hem
yöntemler üzerinden
paylaşımlar yapan Eco Roots
instagram hesabını takip
e d e b i l i r, ö n e r i l e r i n i
inceleyebilirsiniz.

C a m b r i d g e Ü n i v e r s i te s i ta ra f ı n d a n
düzenlenen Circular Economy &
Sustainability ders serilerini takip edebilir ve
derslere katılabilirsiniz.

Ellen MacArthur Foundation ve IDEO
tarafından hazırlanan Döngüsel
Tasarım kanvasına göz atabilir, içini
doldurabilirsiniz.

Ellen MacArthur Foundation internet
sitesi üzerinden dersler sayfasına
erişerek farklı döngüsellik
kavramlarına dair hazırlanan ders
içeriklerine erişebilirsiniz.

