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KOBİ’LERİN ÖNEMLİ BİR KISMI, KAYNAK VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN 
GİRİŞİMLERDE BULUNMALARINA RAĞMEN ÇOĞUNLUKLA BU ALANDA KOBİ’LERE 
KIYASLA BÜYÜK ŞİRKETLER DAHA FAZLA GİRİŞİM GÖSTERMEKTEDİRLER...

atıkları en aza 
indirgemektedirler

şirket içerisinde atıkları yeniden 
kullanarak geri dönüştürmektedirler 

bakım, onarım 
veya yeniden kullanımı daha 

kolay ürünler tasarlamaktadırlar

hurda malzemeleri
diğer şirketlere satmaktadırlar

VE KOBİ’LERİN UYGULAMALARI ÖNEMLİ 
ÖLÇÜDE FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR. 

KOBİ’LER KAYNAK VERİMLİĞİNİ ARTIRMA GİRİŞİMİNDE BULUNMAK 

İÇİN ÇOĞUNLUKLA ÖZ KAYNAKLARINA VE KENDİ 
UZMANLIKLARINA GÜVENMEKTEDİRLER.

ANCAK 
DIŞ DESTEK 
KULLANANLARIN...

%47’si
özel danışmanlık 
ve denetim 
şirketlerinden, 
danışmanlık yanı sıra mali 
olmayan diğer destekleri de 
aldıklarını ifade etmektedirler.

Dış 
Destek

... FARKLI SEKTÖRLERE GÖRE

... VE ÜLKELERE GÖRE

Örneğin, atıklarını azaltan KOBİ 
oranları arasında farklılıklar vardır…
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AB VE ABD KOBİ’leri
kıyaslandığında, 
daha çok ABD şirketinin 

cirolarının en azından %1’ini 
kaynak verimliliği uygulamalarına 
yatırdıkları görülecektir.
(%45 / %35)

KOBİ’ler ve Döngüsel Ekonomi

ŞİRKETLERE EN ÇOK HANGİ

DÖNGÜSEL EKONOMİ ÖNLEMLERİ 
YARAR SAĞLAMAKTADIR?

Kaynak verimliliğini geliştirmek için yeni 
teknoloji ve oluşumların ortaya konması

AzaldıSektörler içindeki şirketler arasında, atıkları ve yan 
ürünleri yeniden kullanmak amacıyla yeni oluşumların 
geliştirilebilmesi için daha iyi bir iş birliği

İkincil hammaddelerin kullanımına ilişkin 
daha net kurallar

KAYNAK VERİMLİLİĞİ 

UYGULAMALARI MALİYETLERİNİ 
NASIL ETKİLEMEKTEDİR?

Alınan sonuçlar, kaynakların verimli kullanımına yatırım 
yapmanın kazanç getirdiğini göstermektedir.

KOBİ’ler KAYNAKLARINI DAHA İYİ 
KULLANABİLMEK İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ 
TEDBİRLER UYGULAMAKTADIR
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Büyük
şirketler

Çoğaldı
Değişiklik yok
Bilmiyorum

Kaynak verimliliği için girişimde bulunurken, AB28’deki 
KOBİ’lerin ABD’deki KOBİ’lere oranla aşağıdaki 
konularda daha çok sorun rapor ettikleri fark 
edilmiştir:

yönetsel 
veya yasal 
prosedürlerin 
karmaşıklığı

ABD’deki KOBİ’lerin 
şu konularda eksiklik 
olduğunu bildirme 
ihtimalleri daha 
yüksektir:

gerekli malzeme, parça, 
ürün veya hizmetlerin 
tedariği

Kaynakları verimli 
kullanan ürün ve 
hizmet talebi
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çevre 
mevzuatını kendi 

şirketlerine 
adapte etmek
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Daha fazla kaynak verimliliği için...

cirolarını yatırım 
için kullanmadıklarını 
söylemektedirler

%1’den azını yatırdıklarını 
söylemektedirler
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Kaynak: Eurobarometer, Kantar Public 
FL456 ”SMEs, resource efficiency and green markets”


