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Döngüsel Ekonomi 
Eylem Planı

Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, ürünlerin tüm yaşam döngüsü boyunca yeni girişimler sunarak bir 
yandan ekonomimizi modernize ederek dönüştürmeyi, beraberinde çevreyi korumayı amaçlamaktadır. 
Döngüsel ekonominin odak noktasında sürdürülebilir ve dayanıklı ürünlerin üretilmesi, vatandaşlarımızın 
döngüsel ekonomiye bütünüyle katılımlarının sağlanması ve döngüsel ekonominin kazanımlarından 
faydalanmalarının sağlanması yer almaktadır.

Eurobarometer'ın yakın tarihli bir araştırmasına göre, artan atık miktarı vatandaşlar için en önemli 3 
çevre sorunu arasında yer almaktadır. Araştırmaya katılanlar, çevre sorunlarıyla mücadele etmenin 
en etkili yolunun tüketim ve üretim şeklimizi değiştirmek olduğunu belirtmişlerdir.

ELEKTRONİK, BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Elektrikli ve elektronik aletler 
AB'de en hızlı artış gösteren atık 
kaynaklarından birisidir.

Her üç Avrupalıdan ikisi elektronik 
cihazlarını, performanslarının önemli 
ölçüde etkilenmemesi kaydıyla, 
daha uzun süre 
kullanacaktır.

AB pazarına giren ürünler tasarlanırken, 
daha uzun süre dayanacak, daha 
kolay şekilde onarılacak ve 
güncellenecek, geri dönüşümü ve 
yeniden kullanımı mümkün olacak 
şekilde tasarlanacaktır.

Satış Sonrası Hizmetler: 
Sorumluluk, ürünün kullanım ömrü 
boyunca şirketlere ait olacaktır.

BAZI TEDBİRLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR:
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Dünya genelinde, her saniyede bir 
kamyon dolusu tekstil yakılmaya 
ya da katı atık depolama sahasına 
gönderilmektedir. Dünyadaki bütün 
tekstil ürünlerinin sadece %1'inden 
daha azının geri dönüştürülebildiği 
tahmin edilmektedir.

Yeni iş modellerinin uygulanmasıyla, tekstil 
ürünlerinin gruplandırılmasını, yeniden kullanımını 
ve geri dönüşümünü artıracak ve tüketicilerin 
dönüştürülebilir tekstil ürünleri seçmesine olanak 
sağlanacaktır. Ekotasarım daha geniş bir ürün 
yelpazesine uygulanacaktır: kıyafetler daha 
uzun süre dayanacak şekilde tasarlanacaktır.

TEKSTİL

PLASTİK

GIDA VE AMBALAJ

ATIK

Plastik tüketiminin önümüzdeki 20 yıl içinde 
iki katına çıkması beklenmektedir. 2050 yılına 
gelindiğinde plastiğin petrol tüketimindeki payı 
%20'ye çıkarak, sera gazı emisyonlarının  
%15'ini oluşturabilecek ve okyanusta 
balıklardan fazla plastik olabilecektir.

Tek kullanımlık ürünlerin kullanımı mümkün olan 
yerlerde aşamalı olarak durdurulacak ve yerlerini 
çoklu kullanıma uygun dayanıklı ürünler alacaktır.

Mikro plastiklere karşı harekete geçmek -
ürünlere bilerek ve isteyerek eklenen mikro 
plastiklerin kısıtlanması, ürünün yaşam döngüsü 
boyunca bütün aşamalarda mikro plastiklerin 
tespit edilmesinin artırılması.

Yeniden kullanımla ilgili mevzuat önerileri sunularak 
gıda hizmetlerinde tek kullanımlık ambalaj, 
sofra gereçleri ve çatal-bıçağın yerine yeniden 
kullanılabilir ürünlerin kullanılması ve
ambalaj atıklarının azaltılması hedeflenecektir.

2017 yılında Avrupa’da ambalaj atıkları 
kişi başına 173 kg ile rekor seviyeye 
ulaştı.

Her bir vatandaşın yıllık kentsel 
atık miktarı yaklaşık yarım      

tona ulaşmaktadır.

Atıkların önlenmesi ve azaltılması,  
geri dönüşüm miktarının artırılması ve
AB dışına atık ihracatının en aza indirilmesi
hedeflenmektedir. Ürünlerin ayrı toplanması
ve etiketlenmesi için bir AB modeli 
başlatılacaktır.
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