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Kapsam  

Günümüzde sürdürülebilirliğin rolü, iklim değişikliğinden sosyal eşitsizliklere, ekonomik 
büyümeden uluslararası ilişkilere her alanda her gün yeniden hatırlanıyor ve giderek daha iyi 
anlaşılıyor. Çevresel, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla sürdürülebilirlik, insanlığın ve 
gezegenin karşı karşıya olduğu birçok sorunun çözümü. 

Bu çözümün bir parçası olmak için iş dünyası tarafından yürütülen çalışmaların her geçen gün 
artıyor olması son derece sevindirici bir gelişme. İş dünyası artık kurumsal sosyal sorumluluk 
çalışmalarıyla yetinmeyip meselenin özünü yakalama çabasında.  

Bu kapsamda, geleneksel iş yapış şeklinin değişerek kaynakların paylaşım ekonomisine 
yönlendirilmesi ile doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye geçiş yaşanıyor. Döngüsel 
ekonomi, küresel ekonomide üretim ve tüketimi yeniden düzenleyerek temelde piyasalar, 
müşteriler ve doğal kaynaklar arasındaki ilişkilere yeni bir bakış açısı ve iş modeli sunarken, 
döngüsel büyüme de sağlıyor. ABD Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (US BCSD) tarafından 
geliştirilen Materials Marketplace Projesi de, malzemelerin endüstriler arası yeniden kullanımını 
sağlayan bir platform olarak döngüsel iş modeline katkı sağlamayı hedeflemektedir. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde iki yıldır yürütülmekte olan Materials Marketplace, Türkiye’de de 
uygulanmak üzere projelendirildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) projeye iki yıl 
süresince fon desteği sağlayacağını belirtti.  

Türkiye Materials Marketplace, endüstrilerden kaynaklanan ve geri dönüşümü zor yan 
ürünlerinin ve kullanılmış ürünlerin bir diğer endüstri tarafından üretimlerinde hammadde 
olarak kullanılabileceği bir ağ oluşturmayı amaçlıyor. 

Amaç 

2 Kasım 2016 tarihinde Bilgi Üniversitesi Sosyal Kuluçka Merkezi’nde Türkiye Materials 
Marketplace Projesi’nin lansmanı ve atölye çalışması gerçekleştirildi. Lansman ile projenin 
Türkiye’den ve dünyadan iyi uygulama örnekleriyle tanıtılması, sürecin aktarılması ve bunlara ek 
olarak projenin ilk iki yılının EBRD tarafından fonlanması sebebiyle şirketlerden ek bir maliyet 
talep edilmeyeceği bilgisinin verilmesi amaçlandı. Ardından gerçekleştirilen kısa atölye 
çalışmasıyla ise farklı sektörlerden katılımcıların birbirlerinin üretim süreçlerini dinlemesi ve 
potansiyel işbirliği imkânlarını tespit ederek malzeme alışverişini değerlendirmesi hedeflendi. Bu 
gerekçeyle katılımcılardan hem üretim süreçleri için ihtiyaç duydukları, hem de elden çıkarmak 
istedikleri malzemeleri (atık, yan ürün, üretim fazlası vb.) listelemeleri istendi, çıkan bütün 
sonuçlar topluca sergilendi. Böylece, bir şirketin yan ürününün, farklı sektörden başka bir şirketin 
hammaddesi olabileceği konusunda farkındalık yaratılması ve yaratıcı düşünme tekniğinin 
benimsenmesi sağlandı.  

 

Lansman1 

Lansman, aşağıdaki gündem çerçevesinde gerçekleşti:  

● Açılış Konuşmaları 
● Türkiye Materials Marketplace Projesi’nin Tanıtımı 
● Materials Marketplace Konsepti ve Metodolojisi 
● Dünya’dan ve Türkiye’den örnekler 

                                                           
1 Lansman sırasında yapılan tüm sunumlar dosyaya eklenmiştir.  
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● Materials Marketplace Yazılım Platformunun Tanıtımı 
● Atölye Çalışması 
● Sonraki Adımlar 

 

Etkinlik, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Canan Ercan Çelik ve EBRD Enerji Verimliliği ve 
İklim Değişikliği Müdürü Adonai Herrera-Martinez’in açılış konuşmalarıyla başladı. Çelik, 
konuşmasında projenin US BCSD tarafından geliştirilerek Davos 2016’da dünyanın ilk döngüsel 
ekonomi ödül programı olan “The Circulars” kapsamında “Digital Disruptor” ödülünü aldığını dile 
getirdi.   

 

 

 

 

Martinez ise “Yeşil Ekonomi” kavramına uluslararası arenada artan ilgiye dikkat çekerek çevresel 
sürdürülebilirliğe özellikle de Paris COP21’den sonra çok daha odaklandığının altını çizdi. 
EBRD’nin faaliyet gösterdiği ülkelerde çevresel ve sosyal etkileri artırıcı bir yaklaşım 
benimsediğini anlatan Martinez, lansmanı yapılan Materials Marketplace Projesi’nin bu bakış 
açısını tamamlar nitelikte olduğunu ifade etti.  
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Ardından, EBRD Near Zero Waste - NØW Programı Yöneticisi Özgür Şakı, ekonominin farklı 
sektörlerinde atık azaltma projelerini desteklemeyi amaçlayan NØW programının kapsamından 
bahsetti ve 2 yıl EBRD tarafından fon desteği alacak Materials Marketplace Projesi’nin NØW 
Programı’nın hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.  

 

US BCSD Genel Sekreteri Andrew Mangan ise proje hakkında bilgiler vererek tasarlanan dijital 
platformun günümüzde yaygın bir biçimde kullanılan, ikinci el ürünlerin alıcı ve satıcılarını 
buluşturan e-ticaret siteleri gibi düşünülebileceğini belirtti. Ayrıca projenin bulut teknolojisini 
kullandığını, geleneksel geri dönüşüm modellerini, atık yönetim sistemlerini ve hatta “atık” 
kavramını kökten değiştirerek kurumlar arasında (business to business) döngüsel ekonomi 
modeline geçiş sürecine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. 
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Dünyadan ve Türkiye’den örnekler kısmında ise Ecor Türkiye’den Meltem Kurtsan ve Exitcom 
Kurucusu Murat Ilgar döngüsel ekonomi konusuna örnek teşkil edecek çalışmalarını katılımcılara 
aktardı. 

 

Türkiye Materials Marketplace dijital platformu ise US BCSD Materials Marketplace Yazılım 
Mühendisi Campbell McNeil tarafından detaylıca anlatıldı. McNeil, sisteme bir kullanıcı adı ve şifre 
ile girecek olan katılımcıların nasıl kolaylıkla malzeme arayabileceklerini ya da ihtiyaç 
duymadıkları malzemeleri nasıl elden çıkarabileceklerini katılımcılarla paylaştı. Sistemin 
kullanıcıların yorumları doğrultusunda sürekli geliştirildiğini belirten McNeil platformun 
etkinliğinin aktif kullanıcı sayısıyla bağlantılı olduğunun altını çizdi. Sisteme giriş yapabilmek için 
ilk aşamanın SKD Türkiye ile Gizlilik Anlaşması imzalamak olduğunu vurguladı.  

Atölye Çalışması 

Atölye çalışması, 30 farklı şirketten ikincil hammadde konusunda uzman 60 kişi ile birlikte Yıldız 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Ekşi Akbulut 
kolaylaştırıcılığında gerçekleştirildi. 

Yöntem 

Atölye çalışması kapsamında toplam 1.5 saatlik sürede katılımcıların en etkili ve verimli şekilde 
çalışabileceği yöntem belirlendi. 
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Atölyenin kurgulanmasında şirketlerin SKD Türkiye ile paylaştıkları ve hammadde, atık ve ikincil 
hammaddeleri hakkında bilgi verdikleri anketlerden faydalanıldı. US BCSD’nin teknik ekibi 
tarafından yapılan ön çalışma neticesinde şirketler, her grupta her sektörden bir şirket olacak 
şekilde altı gruba ayrıldı. Bu sayede umulmadık sektörler arasında işbirliği fikirleri üretilmesi 
hedeflendi. 
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Çalışmada katılımcılar ilk olarak kendilerini, hangi sektörden ve şirketten geldiklerini kısaca 
anlattılar. Daha sonra  şirketler aşağıda belirtilen 3 grup üzerinden ilgili malzemelerini yazdılar.  

1) Üretimden çıkan ikincil hammadde (şirketin vermek istediği malzeme) 
2) Üretimde kullanmak istenilen ikincil hammadde (şirketin almak istediği malzeme) 
3) Yeni işbirliği fikri (daha önce düşünülmemiş, fırsat görülen alışveriş)  

 

Çalışma sonucunda masalardan toplanan kağıtlar, ikincil hammadde türüne göre ilgili tahtaya 
yapıştırıldı. Oluşturulan gruplar şöyleydi: (1) Metal/otomotiv, (2) Biyogaz/organik, (3) Lastik, (4) 
Lif, (5) Kül, çamur, çimento, yapı malzemeleri, (6) Diğer.  

Sonuç ve Öneriler 

30 farklı şirketten 60’ın üstünde katılımcıyla tamamlanan lansman ve atölye çalışması 
amaçlandığı gibi Materials Marketplace düşünce yapısına geçişe büyük katkı sağladı. 
Katılımcılardan gelen fikirler ile oluşturulan 6 farklı hammadde türündeki tahtalar yeni işbirliği 
tartışmalarını başlatmakta başarılı oldu.  

Masalardaki fikirlerin ilk değerlendirmeleri sonucunda tespit edilen işbirliği fırsatları aşağıdaki 
gibi oldu: 

1. Atık Yağ Yeniden Kullanımı: Amerikan şirketi Mobile Fluid Recovery (MFR)’ın 
geliştirdiği inovatif mobil santrifüj teknolojisiyle şirketlerin yağ ve solvent atıklarını 
yönetme şekillerinin değişebileceği tespit edilmiştir. İşlem, atığın oluştuğu yerde 
gerçekleşir ve sıvı ve katı atıklar birbirinden ayrıştırılır. Bu işlem sayesinde yağ tekrar 
kullanıma hazır hale gelirken katı maddeler de alternatif pazarlarda değerlendirilebilir. 
Bu teknolojinin sonucu atık, sorumluluk ve maliyetlerde %50 oranında bir tasarruf 
gerçekleşir. Türkiye Materials Marketplace platformu aracılığıyla MFR teknolojisinin 
Türkiye’de uygulanmaya başlanması değerlendirilecektir.  

2.  Bioyakıt: Proje katılımcılarının gösterdiği büyük ilgiden dolayı bioyakıt bu projenin 
ana ilgi alanlarından biri haline gelmiştir. Ülkemizde her sene büyük miktarlarda organik 
atık ortaya çıkmaktadır (gıda, ormancılık ve tarımsal atıklar toplandığında 20 milyon ton). 
Materials Marketplace projesiyle bu organik atıkların akışları tespit edilecek ve (bioyakıt, 
kompost, tarımsal kullanımlar ya da anaerobik çürüme gibi) en iyi yeniden kullanım 
seçeneğine karar verilecektir. Bu projeyle, bioyakıtın bölgedeki talep ve arzı 
haritalandırılacak, bioyakıt tesisi için en iyi imkan tespit edilecek, yerel şirketlere özellikle 
de lojistik sektöründeki şirketlere düşük karbonlu ve uygun fiyatlı lojistik hizmeti 
sağlamaları yönünde destek olunacaktır.  

3.  Kağıt/Lifli Ürün Yeniden Kullanımı: ECOR şirketi, kağıt ve lifli malzemeleri ahşap, 
plastik ve aluminyum yerine geçebilecek sürdürülebilir malzemelere 
dönüştürebilmektedir. Bu projeyle Türkiye Materials Marketplace projesine dahil olan 
şirketlerin lifli atıkları Türkiye’de yeni bir ECOR üretim tesisi kurmak için bir fırsat teşkil 
edip etmediği araştırılacaktır.  

4. Lastik Yeniden Kullanımı: Ülkemizde lastik, genel olarak enerji üretmek üzere yakılır 
ya da tekrar hammadde olarak kullanılabilmesi için önce ayrıştırılır, öğütülür ve 
yumuşatılır. Bu projeyle alternatif lastik işleme teknolojilerinin fizibilitesi yapılacaktır. 
Bunlardan biri, bir grup MIT araştırmacısı tarafından geliştirilen gelişmiş bir öğütme 
teknolojisidir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen patentli teknolojide Sıvı Doğal Gas 
(LNG)’ın içindeki dondurucu (kriyojenik) enerji, atık lastiğin dondurulup sonra 
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öğütülmesinde kullanılır, bu da geleneksel lastik geridönüşümüne kıyasla %50 maliyet 
tasarrufu sağlamaktadır.  

5. Cüruf Yeniden Kullanımı: Chaparral Steel Corp ve Texas Industries’in ortak 
geliştirdiği patentli CemStar işlemiyle çimento hammaddesine eklenen cüruf sayesinde 
yüksek kalitede, daha fazla çimento üretilebilmektedir.  Bu işlem sayesinde yol tabanında 
tonu 8$’dan kullanılan 130,000 ton cüruf, tonu 70$’lık çimento haline dönüşmüştür. 
Türkiye Materials Marketplace projesiyle ülkemizdeki çelik üreticileri ve mevcut cüruf 
yönetim şekilleri tespit edilecek ve bu teknoloji sayesinde çimento sanayine değerli bir 
girdi sağlanması üzerine çalışmalar yapılacaktır.  

Yukarıda tespit edilen yenilikçi işbirliği fırsatları çalıştaydaki ilgili şirketlerle ayrıca 
değerlendirilecek ve benzer kapalı grup toplantıları 4 ayda bir tekrarlanacaktır.  Bir sonraki 
toplantısı Mart başında yapılacak bu projeye katılmak için şirketlerin yapması gereken tek şey 
SKD Türkiye ile Gizlilik Anlaşması imzalamaktır.  Herhangi bir soru ve öneri için SKD Türkiye 
Çalışma Grupları ekibiyle iletişime geçilebilir.   
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EK1: Katılımcı Listesi 

Kurum Ad - Soyad 

Akçansa Çimento Özgür Öztürk 
Akçansa Çimento Tuğba Kurtaran 

Akform Ayakkabı & Tekstil Elif Coşkun Gençer 
Akform Ayakkabı & Tekstil Seda Aydın 

Anadolu Etap Gupse Süren 
Anadolu Etap Şafak Ulu 

Arçelik Zeynep Özbek 
Aygaz Esra Balkanlı 
BASF Kadir Duru 
Brisa Berrin Özkan 
Brisa Emel Özceylan 
Brisa Zeynep Gürler 
Çimsa Selin Ayan 

Doğan Holding Fatih Yüzbaş 
Eczacıbaşı Holding Ata Selçuk 
Eczacıbaşı Holding Burcu Tümtürk 

Ekol Lojistik Metin Ünlü 
Elif Holding Selin Akdeniz 

Ericsson Jakob Uludağ  
Eti Alüminyum Gökhan Özmetçi 

Exitcom Esra Eken 
Exitcom Murat Ilgar 

Garanti Bankası Şafak Eker 
İnci Holding Erkin Solak 

İnteraktif Çevre Berna Tunç Erer 
Koç Holding Ayça Aksoy 

Koç Üniversitesi Prof. Dr. Metin Türkay 
Noble Çevreci Teknolojiler Begüm Ünlü 
Noble Çevreci Teknolojiler Meltem Kurtsan 
Noble Çevreci Teknolojiler Oya Güven 

OSD (Otomotiv Sanayi Derneği) Meral Turan Akırmak 
Öte Ar-Ge Öngörü Eğitim Dnş. Ferda Ulutaş İşevi 

Pepsico Ceren Tuluk  
Pepsico Çağdaş Tunç 
Pepsico Erdem Baltalı 
Pepsico Gözde Morkoç Nikelay 

San Metal Serhan Duman 
Sunar Mısır Ayşe Betül Akkoç 

TSKB Ece Yılmazer 
Türkiye İMSAD Fuçin Ermurat 
Yıldız Holding Ahmet Burak Başpınar 

Yıldızlar Yatırım Holding Kenan Çağrı Nevruz 
Yıldızlar Yatırım Holding Simla Altunbay 
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EK2: Hammadde Çıktıları 

Vermek istenen malzemeler 
Almak istenen 

malzemeler 
İşbirliği Fikirleri 

Metal / Otomotiv 

Metal talaş Kurşun   

Asit Cüruf   

Alüminyum hurda ve cüruf Metal   

Hurda (metal, kablo) Alüminyum külçe   

Elektronik kart     

Kırmızı çamur     

Pil ve akü atıkları     

Motor yağları     

Elektronik atık (bilgisayar, vb.)     

Biyogaz / Organik 

Sıhhi olmayan gıda atıkları Palm yağı 
Ambalaj atıklarından yeni 
inovatif ürün elde edilmesi 

Bitkisel atık yağlar Kakao 

Gıda atıklarının hayvan yemi 
dışında katma değeri yüksek 
nihai ürünlere 
dönüştürülmesi 

Organik atık Yemek atığı 

Bitkisel atık yağlardan 
biyogaz üretimi ve lojistik 
araçlarında kullanımı 

Olgunlaşmamış meyve Zirai girdi (gübre, ilaç, vb.) 

Fabrikalardan çıkan evsel 
çöplerin düzenli depolamaya 
gitmeden RDF tesislerinde 
değerlendirilmesi 

Meyve atıkları (posa, sap, 
çekirdek, vb.) 

Meyve ve meyve 
çekirdekleri 

Arıtma çamurunun 
değerlendirilerek toprak vb. 
yerine kullanımı 

Arıtma çamuru Kuruyemiş kabukları 

Olgunlaşmamış meyvelerin 
gıda veya başka sektörlerde 
kullanımı 

Organik gübre Doğal gübre 

Meyve posalarının kurutma 
yapılarak gıda sektöründe 
aroma verici olarak 
kullanılması 

Nişasta Arpa/buğday samanları   

Mısır Mısır koçanı   

Ayçiçeği Kahve telvesi   

Tahta palet Yumurta kabuğu   

Eleme kalıntıları Kalorifik değeri olan atıklar   

Proteinli toprak Mısır   

Reçine Ayçiçeği   

  Kanola   
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Vermek istenen malzemeler 
Almak istenen 

malzemeler 
İşbirliği Fikirleri 

Lastik 

Kamyon lastikleri Elektronik kart 

Pişmiş lastiklerin ayakkabı 
tabanı vb. olarak geri 
kazanımı 

Pişmiş lastik Kauçuk 

Kalıp kumlama atıklarının 
çimento tesislerinde 
hammadde veya ek yakıt 
olarak kullanımı 

Plastik, plastik palet Plastik 

Geri dönüştürülmüş dolgu, 
vb. hammaddelerin lastik 
karışımında kullanılması 

Kalıp kumlama atıkları Sentetik ve doğal lastik   
Lastik bileşenleri (çelik tel, kord 
bezi) Polimerik hammaddeler   

Atık konveyör bant Dolgu hammaddeleri   

Çimento atık çuvalı 
Ömrünü tamamlamış oto 
lastiği   

Flekso Opp, biyoplastik ambalaj   

Baskı klişeleri     

Kredi kartları     

Naylon     
Lif 

Zirai girdi ambalaj atığı Ambalaj atığı 

Selüloz atıklarından levha 
üreten fabrika ile bu 
levhaları stand olarak 
kullanacak firma arasında 
işbirliği yapılması 

Ofis malzemeleri (Defter kapağı, 
dosya, kağıt, karton) Kağıt, karton, gazete kağıdı   

Tavan paneli Talaş   

Atık çimento torbası     

Ambalaj atığı, kompozit ambalaj     
Tekstil ürünleri (kullanılmış iş 
kıyafetleri)     

Üretim çamuru     

Keçe atıkları     
Kül, Çamur, Çimento, Yapı malzemesi 

Atık su arıtma çamuru 
Silisyum, alüminyum, demir 
içerikli hammaddeler   

Hurda Atık yağ arıtma çamuru   

  Kuartz   

  Kum   

Seramik karo fazlası Kil   

Kil Feldispat   
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Feldispat Kaolin   

Kaolin Kalsit   

Seramik fire 
Taş, toprak, çamur, kül, 
kontamine   

Seramik çamuru (feldispat, 
kaolin, kil, kalsit) Seramik   
İzolasyon malzemesi İnşaat malzemesi   

Taşlama çamuru Mermer, kiremit   
Elektronik atık (transformatör, 
kondansatör) Grid   

Atık su arıtma çamuru Mermer kırığı   

WWTP çamuru     
Elflayt çamuru     
Kontamine atık     
Kül     

Ağartma toprağı     
Diğer 

Medikal atıklar Kostik soda 

Kostik soda tesisinden 
çıkacak klor ile yeni projeler 
geliştirilmesi 

Torba atıkları Europalet, koli 

Poliüretan köpüğün ambalaj 
dolgu malzemesi olarak 
kullanılması 

Atık madeni yağlar Fabrika kimyasalları 

Taşyünü atıklarının 
topraksız tarım 
uygulamalarında 
kullanılması 

Üretim fireleri (sıvı) Palet 

Sünger atıklarının yastık, 
minder üretiminde veya 
otomotiv ve yapı sektöründe 
kullanılması 

Toz ve şerit taşyünü Geri dönüşümlü standlar 

Enerji verimliliği, atık 
yönetimi, inovatif verimlilik 
ve yeniden kullanım 
projelerine yönelik finansal 
ürünler geliştirilmesi 

Poliüretan köpük   
Kimyasal atıkların farklı 
sektörlerde kullanımı 

Poliüretan sünger     
Lateks     
Toner     
Atık toz boya     
Nikel katalizör     

Kimyasal atık     
Laboratuvar atıkları     

 


