
 

 
 
 

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PLATFORMU PROJESİ 

FİRMALAR İÇİN TEMİZ ÜRETİM VE DÖNGÜSEL EKONOMİ ANALİZ DESTEĞİ ÇAĞRISI 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında 

desteklenen, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

iş birliği ile yürütülen “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Platformu Projesi” faaliyetleri 

çerçevesinde, İstanbul’da faaliyet gösteren 21 firmanın seçilerek bu firmalara proje kaynakları ile temiz 

üretim ve döngüsel ekonomi analizlerinin yapılması planlanmıştır.  

Temiz üretim, işletmelerdeki üretim faaliyetlerinin neden olduğu kaynak tüketiminin ve çevresel 

etkilerin (atık, atıksu, emisyonlar), kaynağında önlenerek/azaltılarak işletmeler için hem ekonomik hem 

de çevresel kazanımların sağlanması anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 

temiz üretimi “bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması 

ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” olarak tanımlamıştır. 

Döngüsel ekonomi ise, al-kullan-at şeklinde ifade edilen, tüketime dayalı doğrusal ekonomi 

anlayışından vazgeçerek, yeni kaynak kullanımının en aza indirildiği, sistemdeki mevcut malzeme ve 

ürünlerin, değerlerini koruyarak en verimli şekilde ve olabildiğince uzun süre kullanıldığı, böylece değer 

kaybına yol açan atık yakma ve depolama faaliyetlerinin önlendiği yeni bir ekonomik sistemin 

benimsenmesi anlamına gelmektedir. 

Destek kapsamında 21 firma için gerçekleştirilecek analizler doğrultusunda, firmaların temiz üretim ve 

döngüsel ekonomiye yönelik gelişim ve fırsat alanlarının belirlenmesi, öneriler geliştirilmesi ve 

firmalarda bu alandaki faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu sürece katkı 

sağlamak amacıyla, seçilen firmalardan ikişer kişi “firma elçisi” olarak belirlenecek olup bu kişilere 

temiz üretim ve döngüsel ekonomi ile ilgili eğitimler verilecektir. 

Destekten Yararlanabilecek Firmalar 

Projede tekstil, plastik ve beyaz eşya olmak üzere üç öncelikli sektör belirlenmiştir. Destekten bu üç 

sektörün değer zincirlerinde yer alan 21 firmanın yararlanması öngörülmüştür. Buna göre; 

Tekstil değer zincirinde; elyaf hazırlama, iplik üretimi, kumaş üretimi (dokuma, örgü), yıkama, ağartma 

ve boyama, giyim eşyası konfeksiyon, diğer tekstil ürünlerinin imalatı (halı-kilim, teknik tekstil, keçe), 

tekstil atıkları geri kazanımı, vb.,  

Plastik değer zincirinde; plastik ambalaj üretimi, diğer plastik ürün/parça üretimi, plastik ambalajlı ürün 

üretimi, plastik atıkların geri kazanımı, vb., 

Beyaz eşya değer zincirinde ise; beyaz eşya üretimi ve beyaz eşya sektörü için metal döküm parça 

üretimi (ana metal), metal işleme (pres, kesme, yüzey işlemleri, boyama, vb.), elektronik bileşenlerin 

üretimi, elektrikli motor üretimi, elektrik bileşenleri üretimi, izolasyon malzemesi üretimi, plastik parça 

üretimi, beyaz eşya/metal geri kazanımı, vb. 

alanlarda faaliyet gösteren firmalar programa dâhil olabilecektir.  



 

 
 
 
Buna ek olarak, İstanbul’da faaliyet gösteren ve KOBİ ölçeğinde olan firmalara öncelik verilecektir. 

Programa dâhil olacak firmaların çalışma için gerekli olan veri ve bilgileri paylaşma, çalışmayı yürütecek 

ekiple iş birliği yapma, firma elçileri belirleyerek eğitimlere katılmalarını sağlama konularında istekli ve 

kolaylaştırıcı olmaları beklenmektedir. 

Seçilecek Firmalarda Yürütülecek Çalışmalar 

Programa dâhil olan firmalar belirlendikten ve firmalarla sözleşmeler imzalandıktan sonra iki 

çalışanlarının firma elçisi olarak belirlemeleri talep edilecektir. İlk aşamada firma elçilerine temiz üretim 

ve döngüsel ekonomi ile ilgili eğitim verilmesi, paralelinde firma toplantıları ve saha ziyaretleri ile 

birlikte etüt ve analiz süreci başlatılacaktır. Çalışmalar SKD Türkiye ve İstanbul Sanayi Odası 

temsilcilerinden oluşan Proje Ekibi ve projede görev yapan danışman ve uzmanlarca yürütülecektir. 

Firmanın birden fazla tesisi varsa firmanın belirleyeceği ve Proje Ekibi tarafından da uygunluğu teyit 

edilen tek bir tesis baz alınarak çalışma yapılacaktır. Çalışma kapsamında firmalardan girdi, çıktı,  proses 

ve değer zincirleri ile ilgili veriler alınacak, temiz üretim ve döngüsellik kriter ve göstergeleri 

doğrultusunda analizler yapılacak, sonuç olarak firmaların bu kapsamdaki gelişme alanları ve hayata 

geçirebilecekleri iyileştirmelere yönelik eylem önerileri oluşturulacaktır. Her firma için analiz detay ve 

sonuçlarını içeren raporlar hazırlanarak ilgili firma ile paylaşılacak, firma temsilcileri ile rapor 

detaylarının görüşülmesi için de bir değerlendirme toplantısı yapılacaktır. 

Başvuru ve Değerlendirme Süreci 

Başvuru yapan firmaların: 

i. Destekten Yararlanabilecek Firmalar başlığında detaylandırıldığı şekilde tekstil, plastik ve beyaz 

eşya değer zincirlerinden en az birinde yer alıyor olması, eğer bunlar dışında farklı değer 

zincirlerinde de yer alıyorsa (örn. farklı sektörlere de girdi tedariği yapıyorsa), ağırlığın bu üç 

değer zincirinde olması, 

ii. Firma merkezinin ya da çalışmanın yürütüleceği tesisin İstanbul’da yer alması, 

iii. Çalışma sırasında gerekli zamanı ayırma ve gerekli verileri vermesine yönelik beyanı, 

iv. Başvuru formunu tam ve açık şekilde doldurmuş olması 

kriterlerine göre ön incelemesi yapılacaktır. İlk üç başlıkta belirtilen kriterler karşılanmıyorsa başvuru 

değerlendirilemeyecektir. Dördüncü başlıkta yer alan kriter ile ilgili eksikler söz konusu olursa firmaya 

tamamlaması gereken eksikliklerle ilgili bilgi verilerek belli bir süre içinde eksikleri tamamlaması talep 

edilecektir. 

Programa katılmak isteyen firmaların başvuru formunu doldurarak 5 Ağustos 2022 Cuma gününe 

kadar cevre@iso.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir. 


