
50

ŞEHiRLERiN KÜRESELLEŞME OLGUSU ve
ŞEHiRLERDE DÖNGÜSEL EKONOMi

Dr. KEMAL KAYA*

1ÖZET

Şehirler, yerel ekonominin şekillendiği yerlerdir. 
Yerel Yönetimler, yeni döngüsel işletmelerin 
oluşmasını kolaylaştırmak, insanları yeni döngüsel 
işlere özendirmek, teşvik etmek ve vasıflandırmak için 
yerel işletmeler ve paydaşlarıyla ortaklaşa, yenilikçi 
ekonomik modelleri oluşturmada öncü olmalıdırlar. 
Öteki bir ifade ile Yerel Yönetimler, döngüsel bir eko-
nomiye geçişi gerçeğe dönüştürmek için her düzey-
de kurum ve sektörle işbirliği yapmalıdır.

21. yy. şehirleri, işbirlikçi ekonomi gibi yeni iş mo-
delleri ve yeni trendler için gerekli olan destekleri 
sağlamada isteklidirler ve bu modellerin kent üze-
rindeki potansiyel etkisinin farkındadırlar. Buradan 
hareketle şehirler potansiyellerinden yararlanmayı 
ve oluşacak faydaları kamuoylarına kanalize etme-
yi, sürdürülebilir bir şekilde birlikte çalışmayı ve tüm 
vatandaşların bu yeni fırsatlara erişmesini sağla-
mayı amaçlamalıdırlar. 

Anahtar kelimler: Küreselleşme, Döngüsel eko-
nomi, Yerel Yönetimler, Markalaşma

ABSTRACT

Cities are where the local economy is shaped. 
Local Governments should take the lead in creating 
innovative economic models, in partnership with lo-
cal businesses and their stakeholders, to facilitate 

1  İstanbul Pendik Belediyesi Yazı İşleri Müdürü., kkaya14@gmail.
com, Orcid:  0000-0002-8741-7516

the creation of new circular businesses, and to en-
courage qualify people for new circular businesses. 
In other words, Local Governments must cooperate 
with institutions and sectors at all levels to make the 
transition to a circular economy a reality.

21st centurys cities are willing to provide the ne-
cessary support for new business models and new 
trends such as the cooperative economy and are 
aware of the potential impact of these models on 
the city. From this point of view, cities should aim to 
benefit from their potential and channel the be-
nefits to the public, work together in a sustainab-
le way and ensure that all citizens have access to 
these new opportunities. 

Key words: Globalization, Circular economy, Lo-
cal Governments, Branding

GİRİŞ 

Tarihsel yaklaşım çerçevesinde incelendiğinde, 
şehirlerin bugünkü yapıları, geçmişteki ve gele-
cekteki gelişmeleri de bugünden bağımsız düşü-
nülemez.2 Dolayısıyla, şehirler, imparatorluklar ve 
bölgesel devletler kendi kural, kurum ve değerleri 
ile oluşmuş yapılardır.3 Örneğin; Sümer şehir 
devletlerinde, kralların temel görevi şehirlerin su, 
toprak ve ticarete ilişkin ihtilaflarını çözmekti. Bu-

2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/100952, 
(12.02.2022)
3https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/147078530704900207, 
(12.02.2022)
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nunla birlikte, günümüz şehirleri ile geçmişin şehir-
lerindeki kavramların benzerlik taşıdığı görülse de 
zaman içerisinde bu kavramların kapsam ve içeri-
ğinin değiştiğini söylemek olanaklıdır. 

Şehirler gündelik siyasette eşitlik, adalet ve 
kamu yararı gibi temel kavramların tasarlandığı, 
tartışıldığı ve yaşandığı mekânlardır. 20. yüzyılın ulus 
devletlerin çağı olduğu ileri sürülürken, 21. yüzyılda 
şehirlerin öne çıkacağı vurgulanmaktadır. 2016’da 
dünya nüfusunun yaklaşık %55’i şehirlerde yaşarken,  
2030’da bu oranın %60’a çıkacağı belirtilmektedir.4 
Bir başka deyişle, bu yüzyılın başından bu yana, 
özellikle gelişmekte olan ülkelerde, şehirlerde ger-
çek bir patlama yaşanmaktadır. Bu sürecin olumlu 
olduğu kadar olumsuz sonuçları beklenmektedir. 
Ekonomik, mali, teknolojik, kültürel gelişmenin mer-
kezleri olacak şehirlerde yoksulluk, her türlü çevresel 
kirlilik, suç oranları ve farklı toplumsal dengesizlikler 
de yaygınlaşacaktır. Burada irdelenmesi gereken 
bir diğer tanım da küreselleşmedir. “Küreselleşme 
doğrultusunda ekonominin işleyişi; mekânsal bi-
rimler arasında artan karşılıklı etkileşimle birlikte 
değişmeye başlamıştır. Üretim süreçleri arasındaki 
diyalektik ilişki, mekan üzerinden kurulabilmektedir. 
Küreselleşme aracılığıyla yoğunlaşan ve hızlanan 
yeni dünya düzeninin mekansal uzantıları bu nok-
tada dikkat çekmektedir. Mekana(yere) bağlı ihti-
saslaşma durumu ön plana çıktığından, küreselle-
şen dünyada kentlerin daha çok önem kazanması 
söz konusudur. Bu doğrultuda, küreselleşme pratik-
leri yapısal dönüşümleri de beraberinde getirmek-
te, mevcut kalkınma kuramlarının yeniden tanım-
lanmasına neden olmaktadır.” 5

Öteki bir tanımla kent, ekonomik bir topluluktur. 
Kenti neyin oluşturduğu sorusuna genel olarak veri-
len cevaplar çoğu kez mekan ve demografi ölçüt-
lerine dayanır.6 Geleneksel kabule göre bir kent ne 
kadar büyükse, daha küçük yerleşimlerden kültürel 
ve ekonomik olarak o kadar üstündür.7 Bu bağlam-
da, bazı şehirler ya da şehir bölgeleri küresel eko-
nomik güç merkezleri oluşturmaktadır.8 Dünyanın 

4 https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/hu-
man_development/human-development-report-20161.html, 
(12.02.2022)
5  Bozkurt, Tuğba Elçin, “Yeni Kentsel Politikalar ve Kalkınma Strateji-
leri” .“21. Yüzyılda Kalkınmaya Yeniden Bakış”s.577-578. 1. Basım, Ekim 
2021, Nobel yayınları.
6  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/101066, 
(13.02.2022)
7  Bookchin, Murray. “Yurttaşlığın Yükselişi ve Çöküşü”, Kentsiz Kent-
leşme. S.9, 1. Basım: 1999. Ayrıntı Yayınları.
8 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1494701, (12.02.2022)

en büyük 40 bölgesi, dünya nüfusunun yalnızca 
yüzde 18›ini barındırırken, küresel ekonomik çıktının 
üçte ikisi ve küresel inovasyonun yüzde 90›ını 
üretmektedir.9  Yerel yönetimleri yeniden biçimlen-
diren en önemli etmenlerden bir tanesi kuşkusuz 
ekonomik ve teknolojik koşulların sınırlı nitelik taşı-
maktan çıkıp küresel boyutlar kazandırmış olması-
dır.10 Dolayısıyla birçok şehir öteki ülkelerin şehirleri 
ile yoğun bağlantı ve iletişim içerisindedirler. Bu 
durum, şehirlerin kendi aralarında oluşturacakları 
uluslararası ilişkiler ile karşı karşıya oldukları koşul-
ların üstesinden gelme girişimlerine yol açmıştır.11  
Özetle, ekonomik, politik ve kültürel yaşam gide-
rek uluslararasılaşmaktadır.  Bunun sonucu olarak 
ta hızla değişen küresel ekonomi yerel ekonomiler 
üzerinde büyük bir etki yapmaktadır. Bu süreç, kü-
reselleşme bağlamında şehirlerin önemini artırmış-
tır12. Küreselleşme dinamiklerinin toplumların, eko-
nomilerin ve siyasal kurumların yapısında meydana 
getirdiği çok yönlü ve çok boyutlu değişimler, şehir 
yönetimlerini de sürecin koşulları ve gereksinimle-
riyle uyumlu yaklaşımlar geliştirmelerini kaçınılmaz 
hale getirmiştir.13 Bununla birlikte, küresel kaynaklı 
sorunlar yerel düzeyde çözümleri zorunlu kılmak-
tadır. Bir başka deyişle, kentsel yönetişim küresel 
yönetişimin yaşamsal bir düzeyi olarak ortaya çık-
maktadır. Kentsel yönetişim merkeziyetçilik yerine 
adem-i merkeziyetçi bir yaklaşımı gerektirmekte-
dir.14 Böylece, yerel refahın gelişmesi, demokrasi, 
kamu hizmetlerine erişebilirlik, meşruiyet, hesap 
verebilirlik ve güven unsurlarının etkin bir biçimde 
uygulanması sağlanabilir. Farklı devlet kurumlarının 
artan gereksinimlerini ve kapasitelerini ulusal sınır-
larının ötesinde genellikle yabancı benzer kurum-
lar ile işbirliğine girerek karşılamaları, küreselleşme, 
kentleşme ve adem-i merkeziyetçilik sürecinde bir 
seçenek olarak görülmektedir15. Öte yandan, yerel 

9 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/626370, (12.02.2022)
10  Keleş, Ruşen.“ Küreselleşme ve Kentsel Toplulukların Özerkliği, 21. Yüzyılda    
Kalkınmaya Yeniden Bakış, s.497, 1. Basım, Ekim 2021, Nobel yayınları
11  Nijman, Janne E. (2016) “Renaissance of the City as Global Actor: 
The Role of Foreign Policy and International Law Practices in the 
Construction of Cities as Global Actors”, Gunther Hellmann, Andre-
as Fahrmeir, Miloš Vec, (derl.) The Transformation of Foreign Policy: 
Drawing and Managing Boundaries from Antiquity to the Present, 
Oxford ve New York, Oxford University Press, 209-241.
12  Dursun, Davut, (2003) “AB Üyelik Sürecinde Merkeziyetçilikten Ye-
relleşmeye”, Pendik Toplantıları 2, Ekim 2003, ss.38-40. 
13 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/46395, (12.02.2022)
14  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1529490, 
(13.02.2022)
15  Slaughter, Anne-Marie. (2009) A New World Order, Princeton, NJ: 
Princeton University Press.
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yönetim birimlerinin mali ve idari kaynak yetersizlik-
leri, yerel hizmetlere olan taleplerin nitelik ve nicelik 
olarak artması ve çeşitlenmesi, hizmet sunumunda 
bilgi ve deneyim paylaşımının etkinliği ve kaliteyi 
artırması gereksinimi bulunmaktadır.16 Belediyelerin 
aynı ya da farklı ülkelerden benzer demografik ya-
pılara, kültürlere, sorunlara ya da dinamiklere sahip 
belediyeler ile arasında kurduğu ortaklıklar söz ko-
nusu yerel yönetimler arasında politika alışverişine 
olanak sağlamaktadır. Özellikle, farklı ülke beledi-
yeleri arasında ortaklıklar sonucunda, uygulayıcı 
belediyelerin uluslararasılaşma yoluyla yerel politika 
transferleri gerçekleştirdiği düşünülmektedir.17

Şehirler sadece iş fırsatlarını değil, aynı zamanda 
girişimcilerin ihtiyaç duyduğu hizmet, destek ve alt-
yapı kombinasyonunu da sunmalıdır. Girişimcilik, 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler(KOBİ)’lerin 
çoğunluğunun oluşturulduğu ve büyüdüğü şehir-
lerde gelişir. Şehir yönetimleri,  yerel kurum ve kuru-
luşları, araştırma ve eğitim merkezleri ile ortaklaşa 
olarak, girişimciliğin, KOBİ’lerin ve yeni iş modelleri-
nin oluşturulması için elverişli bir ortam yaratmak ve 
en uygun stratejileri geliştirmek için önemli işlevler 
yürüten kurumlardır. Öteki bir ifade ile şehirler, üni-
versitelerden yerel işletmelere ve KOBİ’lere kadar 
farklı ortakları bir araya getirerek teknoloji, yeni-
lik, öğrenme ve bilgi için destekleyici bir ekosistem 
oluşturmada kilit bir rol oynamaktadır.18 

1. Marka Şehirler

Markalaşmak, şehirlerin yaratıcı, dinamik, eko-
nomik ve sosyal kimliğinin korunması ve geliştirilmesi 
için temel önceliklerden olmalıdır.19 Bu amaçla imaj 
çalışmalarına öncelik verilmelidir. Buradan hareket-
le, şehrin tarihi, mimarisi, doğal yapısı ve şehirde dü-
zenlenen etkinlik ve faaliyetler şehrin marklaşması-
na yardımcı unsurlardır.  Şehir markalaşmasında 
temel olarak etki eden unsurlar; ünlü olan ürünleri 
markalaştırma, kültürel etkinliklerin ve destinasyo-
nun markalaştırılması şeklinde değerlendirilebilir.20 

16  Gül, Hüseyin, Hakan Mehmet Kiriş, Nilüfer Negiz ve İsmail Gökda-
yı. (2014) Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Yerel Siyaset, 1. Basım, Anka-
ra: Detay Yayıncılık. s. 231-234
17  Birch, Eugenie L., Susan M. Wachter ve Alexander M. Keating. 
(2011) “Changing Cities: Challenges and Opportunities for the 21st 
Century Sustainable”, Changing Cities Linking Global Knwoledge to 
Local Action, Seminar Discussion Papers, East-West Center ve Penn 
Institute for Urban Research, 1-3.
18  http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/girisimcilikau219.pdf, 
(12.02.2022)
19  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452471, 
(12.02.2022)
20  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452471, (12.02.2022)

Marka şehir çalışmaları, kamu kurumları, özel sektör, 
sivil toplum kurumları ve halk için zorlu süreçlerden 
oluşsa da markalaşmanın şehirlere kazandıracağı 
avantajlar göz ardı edilmemelidir.  Bundan amaç, 
şehre daha fazla insan çekerek turizmi artırmak, 
şehirde yapılan yatırımları artırmak ve şehre değerli 
katkıları olacak insanları o şehirde yaşamaya ikna 
etmektir.21 

Creative City Network olarak bilinen Yaratıcı 
Şehirler Ağı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü(UNESCO) tarafından 2004 yılında planlan-
dı ve oluşturuldu. Ağ, çeşitli bölgelerden farklı gelir 
seviyeleri, kapasiteleri, nüfusları ve diğer pek çok 
ayrıntı göz önünde bulundurularak, yaratıcı en-
düstriler alanında çalışmak üzere bir araya getirilen 
bir girişimdir. Amacı; yerel aktörler tarafından yürü-
tülen kültürel endüstrilerin yaratıcı, ekonomik, sos-
yal potansiyelini geliştirmektir.22 

Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirler tarafından kendi 
yetenek ve enerjilerini yönlendirecekleri yaratıcı en-
düstri sektörü tercihlerine göre seçilebilecek yedi 
tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar ede-
biyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, 
gastronomi ve medya sanatları olarak belirlenmiş-
tir. Hâlihazırda, Yaratıcı Şehirler Ağı’nın 295 üyesi 
bulunmaktadır.23 Türkiye’den de yaratıcılığı ekono-
mik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkın-
manın stratejik bir faktörü olarak belirlemiş şehirler 
içinde ve arasında uluslararası işbirliğini geliştirmeyi 
hedefleyen Şehir sayısı 6’ya yükselmiştir. Gaziantep 
“Gastronomi”, Hatay “Gastronomi”, İstanbul “Tasa-
rım”, Kütahya “Zanaat ve Halk Sanatları”, Afyonka-
rahisar “Gastronomi” ve Kırşehir “Müzik” alanında 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil oldular.24 Ülke-
mizin önemli eğitim, ticaret ve sanayi şehirlerinden 
biri olan ve zengin mutfağıyla tanınan Gaziantep, 
2015 yılında gastronomi temasında UNESCO Ya-
ratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmuştur. Dünyanın hala 
yaşanılan en eski kentlerinden biri olan ve yüzyıllar 
boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan 
şehrin mutfağı da, kültürel zenginliği gibi, üzerinde 
yaşayan her toplumdan bir şeyler alarak gelişmiş-

21  Sabancı, Mürsel, Murat Erdem, “şehir Markası ve Kalkınma İlişkisi: 
Marka Şehir Balıkesir Örneği”, “21.Yüzyılda Kalkınmaya Yeniden Ba-
kış” s.559-561. 1. Basım, Ekim 2021, Nobel yayınları
22  https://www.turizmebakis.com/yaratici-sehirler-agi/#UNES-
CO_Yaratici_Sehirler_Agi_Nedir,(12.02.2022)
23 https://www.unesco.org.tr/Pages/88/129/UNESCO-Yarat%C4%B-
1c%C4%B1-S%CC%A7ehirler-Ag%CC%86%C4%B1, (10.02.2022)
24 http://www.kutahya.gov.tr/unesco-yaratici-sehirler-aginda-ka-
dim-birsehir-kutahya, 12.02.2022
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tir.25 Antik İpek Yolu üzerindeki konumu sayesinde 
çok kültürlü bir kimliğe sahip olan Hatay 2017 yılın-
da UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmuştur. 
Hatay mutfağının on üç dünya medeniyetinden 
etkilendiği ve bununla şekillenip zenginleştiği söy-
lenmektedir.26 Yaratıcı Şehirler Ağı’na 2017 yılında 
üye olan bir diğer şehrimiz, dünyanın en eski şehir-
lerinden biri olan İstanbul “Tasarım” temasında lis-
teye girmiştir.27Kütahya 2017 yılında, Zanaat ve Halk 
Sanatları temasında üye olmuştur. Bir sanat gele-
neği olan çininin merkezi olan Kütahya, çini tanıtımı 
amacıyla çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe 
ev sahipliği yapmaktadır. Kütahya’da 2016 yılı veri-
lerine göre; %95’i çini üretimi yapan 15.000 usta ve 
450’ye yakın el sanatları atölyesi bulunmaktadır.28 
Mermer endüstrisi, termal kaynakları, lokumu ve 
kaymağıyla ünlü olan Afyonkarahisar 2019 yılında 
Yaratıcı Şehirler Ağı’na üye olmuştur. Başta şarküteri 
olmak üzere gıda üretimi, şehrin ikinci büyük ekono-
mik sektörüdür.29 2019 yılında Yaratıcı Şehirler Ağı’na 
üye olan Kırşehir, şu anda Türkiye’den müzik alanın-
da bu ağa dahil olan ilk ve tek şehirdir.30 2021 yılın-
da; Bursa “Zanaat ve Halk Sanatları”, Sivas “Müzik”, 
Adana “Gastronomi”, Balıkesir “Gastronomi”, Diyar-
bakır “Gastronomi”, İzmir “Tasarım”, Kayseri, “Gast-
ronomi”, Konya, “Gastronomi”, Şanlıurfa “Müzik”31 
alanlarında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil 
olmak için çalışma yapan şehirlerimizdir.

2. Kalkınma Ajanslarının şehir ekonomileri 
üzerindeki önemi

İkinci dünya Savaşı sonrasında savaştan çıkan 
ülkeler başta olmak üzere tüm ekonomilerde ciddi 
bölgesel farklılıklar oluşmaya başlamıştır.32 Ekono-
milerin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için yeni çö-

25 https://10layn.com/unesco-yaratici-sehirler-agi-ve-turkiyenin-yarati-
ci-sehirleri/, (12.02.2022)
26 https://www.dunya.com/yasam-keyfi/gurme-gezileri-icin-bir-cen-
net-hatay-haberi-641847, (12.02.2022)
27 https://blog.quicksigorta.com/yasam/unesconun-yaratici-se-
hirler-agindaki-sehirlerimiz-1698, (12.02.2022)
28 http://www.kutahya.gov.tr/unesco-yaratici-sehirler-aginda-ka-
dim-birsehir-kutahya, (12.02.2022)
29 https://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/376, 
(12.02.2022)
30 https://www.ahika.gov.tr/haberler/kirsehir-muzik-alaninda-u-
nesco-yaratici-sehirler-agi-na-turkiye-den-dahil-olan-ilk-se-
hir-oldu, (12.02.2022)
31 https://10layn.com/unesco-yaratici-sehirler-agi-ve-turkiye-
nin-yaratici-sehirleri/, (12.02.2022)
32 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1685029, 
(12.02.2022)

zümlere ihtiyaç duyulmuştur. Kalkınma Ajanslarının, 
yerel kalkınma aracı olarak oluşturulması, 1960 yıl-
larla birlikte gündeme gelmiştir.33 Kalkınma Ajans-
ları, AB yapısının devamlılığı amacıyla oluşturulan 
politikalar arasında yer almıştır.34 Üye Ülkelerin de 
kentsel ve bölgesel ölçekteki izlediği kalkınma stra-
tejilerinin benzer olması amacıyla kurgulanan ya-
pılardır. Ayrıca aday ülkelerin bu sisteme aynı uyum 
içinde adapte olma ihtiyacı ve entegrasyonun 
daha kolay sağlanması isteği, söz konusu yapının 
oluşum nedenleri arasındadır.35 Kalkınma Ajansları 
bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel 
kalkınmanın sağlanması için Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten 
özerk kamu kuruluşlarıdır.36 Kalkınma Ajansları doğ-
rudan yatırım yapan uygulayıcı kuruluşlar değildir. 
Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini des-
tekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağ-
lamaktır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgele-
rinde kurulan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.37 
Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil 
toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak 
ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, 
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliği-
ni sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.38

Görevleri:39

Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına tek-
nik destek sağlamak, Bölge plân ve programlarının 
uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek 
olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve pro-
jelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek 
ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bil-
dirmek, Bölge plân ve programlarına uygun olarak 
bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasite-

33 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/201860, (12.02.2022)
34  https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/211010, 
(13.02.2022)
35  Tuğba Elçin Bozkurt, “Yeni Kentsel Politikalar ve Kalkınma Stra-
tejileri” .“21. Yüzyılda Kalkınmaya Yeniden Bakış”s.581, 1. Basım, Ekim 
2021, Nobel yayınları.
36 https://www.gmka.gov.tr/kalkinma-ajansi-nedir-gorevleri-nelerdir, 
(12.02.2022)
37 https://www.serka.gov.tr/assets/upload/dosyalar/50-soruda-kal-
kinma-ajanslari.pdf, (12.02.2022)
38 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/02/20060208-1.
htm, (13.02.2022)
39 https://www.gmka.gov.tr/kalkinma-ajansi-nedir-gorevleri-nelerdir, 
(12.02.2022)
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sinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kap-
samdaki projelere destek sağlamak, Bölgede kamu 
kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafın-
dan yürütülen ve bölge plân ve programları açısın-
dan önemli görülen diğer projeleri izlemek, Bölgesel 
gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak 
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 
arasındaki işbirliğini geliştirmek, Bölgesel gelişmeye 
yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonla-
rı, bölge plân ve programlarına uygun olarak kul-
lanmak veya kullandırmak, kaynak ve olanaklarını 
tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hız-
landırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik 
araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum 
ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, 
Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla 
işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanı-
tımını yapmak veya yaptırmak, Bölge illerinde ya-
tırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve 
yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer 
idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre 
içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve ko-
ordine etmek, Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, 
teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi 
gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak 
küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcile-
ri desteklemek, Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok 
taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetle-
rin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar 
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak, 
Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer 
hususların güncel olarak yayımlanacağı bir internet 
sitesi oluşturmaktır.

3. Yerel Yönetimler arası İşbirliklerinin önemi 

Küreselleşme sonucunda, yerel yönetimler, 
şehirlerde yaşayan yerleşiklerin yararlandığı 
hizmetlerin kalitesinin iyileştirilmesi, sosyo-
ekonomik kalkınmaya katkılarının artırılması 
amacıyla, şehirlerdeki kapasitelerin artırılmasını 
hedeflemişlerdir.40 

Dolayısıyla, uluslararası sürdürülebilir iş birlikleri, AB 
ve başka fonlarından yararlanma, uzmanlaşma ve 
teknolojik modernizasyonlar sayesinde iyi uygulama 
örneklerini öğrenmesi, paylaşması ve kendi 
bünyesinde hayata geçirmesi ve böylelikle şehirlerin 

40 https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/Yerel-
YonetimlerOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf, (12.02.2022)

kapasitelerini artırmaları beklenmektedir.41 Aynı 
zamanda, kurulacak iş birlikleriyle geliştirilecek yeni 
projeler ile belediyelerin kaynaklarını daha verimli 
kullanmalarının sağlanabileceği beklenebilir.42Bu 
manada yerel yönetimler toplumsal hizmetlerin 
daha verimli karşılanmasında yaşamsal işlevler 
yerine getirirken, ülkelerin kalkınmasında da önemi 
roller oynamaktadırlar.43

3.1. İş Birliklerinin Faydaları

Yerel Yönetimler arası işbirlikleri ve ortaklıkların 
önemli faydaları şu biçimde özetlenebilir:44 Yerel 
Yönetimlerin kurumsal yapılarının güçlenmesi, 
çalışanların mesleki gelişimlerine katkısı, Dış 
desteklere ulaşım imkânı sağlanması, şehrin 
ekonomik gelişmesine katkısı. 

Ayrıca, Yerel Yönetimlerin iş birliklerinin faydaları, 
Türkiye Belediyeler Birliği(TBB)’nin hazırladığı 
“Türkiye’de Belediye İşbirliklerinin Geliştirilmesi 
Alt Stratejisi”nde şu şekilde özetlenmiştir:45 Farklı 
ülkelerin insanları arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı 
anlayışı geliştirerek evrensel ve bölgesel barışa ve 
güvenliğe katkıda bulunulması, Kültürel farklılıkların 
öğrenilmesi ve anlaşılmasıyla evrensel değerlerin 
desteklenmesi ve korunması, Karşılıklı teknik bilgi 
ve deneyim paylaşımı ve ortak projeler aracılığıyla 
yerel yönetimlerde performansın ve hizmet sunum 
kalitesinin iyileştirilmesi, Yerel yönetim kararlarına 
vatandaş katılımının artması, Yerel demokrasinin 
güçlenmesi hedefi doğrultusunda, şeffaflık ve hesap 
verebilirliğin sağlanmasına yönelik yerel yönetim 
uygulamalarının benimsenmesi, hayata geçirilmesi 
ve yaygınlaştırılması, İş ve ticaret çevreleri ile ilişki 
kurulmasını kolaylaştırarak her türlü ekonomik 
faaliyet ve iş birliğini geliştirmesi, buna bağlı olarak 
başta istihdam yaratılması olmak üzere yerel ve 
bölgesel kalkınmanın özendirilmesi, Eğitim ve kültür 
gibi sosyal ve/veya çevresel kalkınma alanlardaki iş 
birliğinin kolaylaştırılması.

41  W. Michael Fenn, The Changing Role of the Municipal Sector, 
Canadian Tax Journal / Revue Fiscale Canadienne, 2000 Vol.50), 
No.1: 147-155.
42 TBB, “Türkiye’de Belediye İşbirliklerinin Geliştirilmesi Alt Stratejisi”, 
Mayıs 2010.
43 Debra Mountford, Organising for local development: the role of 
local development agencies SUMMARY REPORT, Paris, OECD, 2009, 
https://www.oecd.org/cfe/leed/44.682.618.pdf.
44  TBB İller ve Belediyeler Dergisi, “Kardeş Şehirler”, Sayı.776, 2012.
45  Kaya, Kemal. “Belediyeler arası İş Birlikleri ve Dış Destekler”, Ye-
rel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme. S.72-82, . baskı: İstanbul, 2019. 
Aktif Yayınları
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4. Şehirlerin kalkınmasında döngüsel 
ekonomi ve önemi

Döngüsel ekonomi, kentsel yaşam üzerinde 
olumlu bir ekonomik, çevresel ve sosyal etkiye sa-
hiptir.46 Döngüsel ekonomi, yeni mal ve hizmetlere 
daha düşük fiyata, eşdeğer kalitede, satın alma 
gücü yaratır. Kamu alımları için, yerel yönetimlerin 
tedarikçilerle iletişim kurması, onların Ar-Ge ça-
lışmalarını teşvik etmesi ve döngüsel çözümlerini 
değerlendirmesi gerekmektedir.47 Diğer bir ifade 
ile kamu yöneticileri piyasanın döngüsel çözümleri 
oluşturulmasını desteklemelidir. Ayrıca, yerel düzey-
de yeşil, yenilikçi veya döngüsel tedarikin benim-
senmesi ve kullanılması zorlu teşvik edici olmalıdır. 
Bu amaçla, satın alma kriterlerinin iyileştirilmesi, 
yeni satın alma stratejilerinin ve yöntemlerinin oluş-
turulması yerinde olacaktır.48 

Döngüsel ekonominin su, tarım ve besin kap-
samında belirli eylemlerle ilgisi yüksektir.49  Gıda ve 
tarım sektörünün yanı sıra gıda taşımacılığı, doğal 
kaynakların yenilenmesi, besin döngüsü ve su yöne-
timi döngüsel şehirlerin gelişimi için temel unsurlar-
dır.50 Bu sektörler, döngüsel bir ekonomi için entegre 
bir vizyona dahil edilmelidir. İnşaat sektörü döngüsel 
ekonomi için büyük bir potansiyele sahiptir.51 Binalar 
dünya çapındaki sera gazı emisyonlarının %30’unu 
üretir ve inşaat sektörü doğal kaynakların en büyük 
tüketicisidir.52 “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” 
döngüsel bir ekonominin üç bloğudur. Binaların ta-
sarımında malzeme kullanımının en aza indirilmesi 
birinci önceliktir.53 Bir binanın sökülebilecek şekilde 
yenilenmesi, elemanlarının ve malzemelerinin ay-
rıştırılması, tercihen ikincil hammaddeler kullanıla-
rak yapılması ilginç fırsatlar oluşturur. Ayrıca, yapı 
malzemelerinin yeniden kullanımıyla ilgili olarak 
yapı standartlarının yeniden değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. İnşaat sektöründe, rekabetçi bir ikincil 

46 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1350428, 
(13.02.2022)
47  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/624868, 
(13.02.2022)
48 https://dergipark.org.tr/en/pub/sid/issue/56858/797891, (12.02.2022)
49 https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/373561, (12.02.2022)
50 https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/Cevre_
ve_DogalKaynaklarinSurdurulebilirYonetimiCalismaGrubuRaporu.
pdf, (13.02.2022)
51 https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosya-
lar/van-dongusel-ekosistem-raporu.pdf, (13.02.2022)
52  WEF, Shaping the Future of Construction A Breakthrough in Min-
dset and Technology, Geneva: World Economic Forum (2016)
53 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/381671, 
(13.02.2022)

malzeme piyasasının geliştirilmesi, yeniden kullanım 
ve atık malzemelerin hem miktarı hem de kalitesi 
için talep yaratacak ve doğrudan döngüselliği ar-
tıracaktır.54

Şehirlerdeki önemli sektörlerden biri olan 
tekstil sektörünün döngüsünü başarılı bir şekilde 
yürütmek için yeni bir tekstil stratejisi tasarlamak 
gerekmektedir.55 Değer zincirini daha sürdürülebi-
lir kılmak ve döngüsel bir ekonomiye daha uygun 
tekstil ürünleri tasarlamak için moda sektörü de 
dahil olmak üzere tüm aktörler arasında yakın işbir-
liğine ihtiyaç olacaktır. Bugün tüm tekstil ürünlerinin 
%73’ü çöplükte veya yakmada son buluyor.56 

Önümüzdeki kısa ve orta vadede ülkeler ve şe-
hirler tekstil ürünlerini ayrı ayrı toplamak zorunda 
kalacak. Yerel yönetimler, tekstil ürünlerini ayırma, 
yeniden kullanım ve geri dönüşüm için doğru kapa-
siteye sahip olmaları gerekmektedir. Tekstil stratejisi 
kapsamında tekstil atıklarının yüksek düzeyde ayrı 
toplanmasının nasıl sağlanacağı ve bu toplanan 
tekstillerin nasıl ele alınacağı konusunda kapasite-
ye sahip olmak için yerel yönetimler, diğer kurumlar 
ve üreticiler birlikte çalışmalıdırlar. Buradan hare-
ketle, üreticiler için, genişletilmiş üretici sorumluluk 
sistemi geliştirilmeli, dolayısıyla üreticiler oluşturulan 
atıklardan sorumlu olmalıdır. Öteki bir ifade ile, üre-
ticileri sattıkları tekstil ürünlerinden ve bunlarla iliş-
kili atıklardan sorumlu kılmak, yeniden kullanım ve 
geri dönüşüme dayalı yeni iş modellerini geliştirmek 
teşvik etmenin anahtarıdır.

Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış ürünler 
için yeni sürdürülebilir iş modellerinin ortaya çıkma-
sını sağlamak, geri dönüştürülmüş plastik ürünleri 
tercih etmenin yollarını bulmak çok önemlidir.

4.1.Daha az atık, daha fazla değer

Dünya üzerinde üretilen atık gittikçe artmak-
tadır. Çoğu atık yeni bir kaynak olarak ekonomiye 
geri dönmemektedir. Avrupa Birliği(AB), 2010 yılına 
kadar nihai olarak bertaraf edilecek atık miktarını 
2000 seviyesine oranla %20 azaltmayı ve 2050 yı-
lına kadar azaltım oranını %50’ye çıkarmayı hedef-

54 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/309730, 
(13.02.2022)
55 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/747403, 
(13.02.2022)
56 Cullen, JM (2017) Circular Economy: Theoretical Benchmark or 
Perpetual Motion Machine? Journal of Industrial Ecology, 21. pp. 
483-486.
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lemiştir.57 Bu hedef doğru yönde atılmış bir adım-
dır. Yerel yönetimler, daha az atık üretmek, daha 
fazla değer üretmek ve döngüselliği teşvik etmeyi 
destekleyecek stratejiler önermeli ve üretmelidir. 
Atıkları toplaması için bir ulusal “Geri dönüşüm” 
için yerel yönetimlerin bir hedefi olması esastır. 
Ancak yerel yönetimlerin yeni modeller tasarlama-
sı faydalı olabilir. Ancak birçok yerel yönetim hali 
hazırda ayrı ayrı atık toplama sistemleri uygula-
maktadır. Bu durum şehrin özel durumlarına uygun 
sistemlere ihtiyaç duymasından kaynaklanmakta-
dır. Başarılı modeller sağlamak için yerel yönetim-
ler bu tür politikaların tasarımına dahil edilmelidir. 
Bu hedefleri uygularken özel durumları ve çeşitli-
likleri dikkate almada esnekliğe sahip olmalıdır-
lar. Öte yandan, tüketim ürünlerinin tasarlanması, 
üretilmesi, paketlenmesi, nakledilmesi ve tüketilme 
biçimindeki yapılacak iyileştirme ve değişiklikler, 
atık yönetimi endüstrisinin, atıkları yeniden üretim 
için geri dönüştürmesine yardımcı olacaktır.58

1.2.  Yeşil Kalkınma

Hükümet, başta inşaat malzemeleri, plastikler 
ve tekstiller olmak üzere geri dönüştürülmüş malze-
melerin kullanımını teşvik etmede ve döngüsel eko-
nomiye nasıl verimli bir şekilde geçiş yapılacağına 
ilişkin rehberliğin geliştirilmesinde yerel yönetim ve 
ilgili sektörlerle birlikte çalışmalıdır.59 2050 yılına ka-
dar dünya nüfusunun üçte ikisi şehirlerde yaşaya-
cak. Mevcut üretim ekonomisi kapsamında, şehir-
ler doğal kaynakların %75’inden fazlasını tüketiyor, 
küresel atıkların %50’sinden fazlasını üretiyor ve 
sera gazı emisyonlarının  %60-80’ini yayıyor.60 Tam 
teşekküllü bir döngüsel ekonomi, herkes için uzun 
vadeli refah sağlamanın yeni yoludur. Dolayısıyla 
ürün ve hizmetleri üretme ve kullanma şeklini yeni-
den düşünmek ve tasarlamak gerektirir. Buradan 
hareketle, ekonomik kalkınmanın başlıca motorları 
olan şehirler, ekonomik, çevresel ve sosyal faydala-
rın kilidini açmak için döngüsel ekonomi gündemini 
ileriye taşıyabilir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
“Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı bir toplan-

57 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/564915, 
(13.02.2022)
58 https://ec.europa.eu/info/index_en, (12.02.2022)
59 https://donguselekonomiplatformu.com/knowledge-hub/
article_dongusel-isletmeler-icin-hangi-hibeler-mevcuttur_15.
html?page=3, (13.02.2022)
60 Ellen Macarthur Foundation (2018)

tı yaptı. 04-06 şubat 2022 tarihlerinde düzenle-
nen İstişare toplantısı’nda kısa, orta ve uzun vadeli 
yeni hedefler belirledi ve tüm sektörleri yakından 
ilgilendiren stratejik kararlar alındı. Toplantının 
sonuç bildirgesini, iklim değişikliği, sıfır atık, enerji, 
finans, döngüsel ekonomi, düşük emisyon bölgeleri, 
sosyal konutlar, kentsel dönüşüm, genç istihdamı, 
eğitim seferberliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar gibi 
çok sayıda konu görüşüldü. 

10 maddelik “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye 
Sonuç Bildirgesi” şu şekilde oluşturuldu:61 İklim Ka-
nunu’nun hazırlıkları 6 ay içinde tamamlanacak, 
Belediyelere 37 milyar lira kaynak aktarılacak, araç 
hibe edilecek, Yapılacak olan bu katkıyla çevreyi 
kirletmeyen, egzoz gazı üretmeyen, şehirde yaşa-
yan yerleşiklerin sağlığına zarar vermeyen elektrikli 
ve hibrit motorlu araçlar hibe edilecek, ayrıca bu 
noktada finansman desteği verilecek, “Sıfır Atık” 
kapsamında geri kazanım oranı artacak, “Sıfır Atık” 
Projesi kapsamında geri kazanım oranının yüzde 
22,4’e ulaştığı, bu oranın 2022’de yüzde 30’a, 2023’te 
yüzde 35’e çıkartılacağı, 2035 yılı için hedeflenen 
yüzde 60 geri kazanım oranıyla ülke ekonomisine 
90 milyar TL. katkı sağlanacağı ve 200 bin kişi istih-
dam sağlanacağı hedeflendi.  

“Hava Emisyon Yönetim Portalı” kapsamında 
temiz üretim teknolojilerini kullanan sanayi 
tesislerine teşvik verilecek. Tarımda ve enerjide ye-
şil kalkınma adına; yeşil alan üreten, sürdürülebilir 
tarım yapan vatandaşlar ve temiz enerji yatırımı 
planlayan yatırımcılar 50 milyon metrekare hazi-
ne taşınmazıyla desteklenecek, “Depozito Yöne-
tim Sistemi” oluşturulacak. Döngüsel ekonomi ve 
sıfır atık hareketinin bir diğer uygulaması olan ve 
pilot çalışması başlatılan, yeniden kullanılabilen 
ambalajlar için geliştirilmiş “Depozito Yönetim Sis-
temi”’nin 81 il 972 ilçede yaygınlaştırılacağı bildiril-
di. Yerleşiklerin sisteme destek vermesi durumunda 
İstanbul’un yıllık enerji tüketiminin yüzde 10’u kadar 
enerji tasarrufu, Türkiye’nin günlük petrol tüketimi-
nin iki katı petrolden tasarrufu sağlanacağı kayde-
dildi. 

Döngüsel ekonomi ulusal eylem planı 2022 yı-
lında tamamlanacak. Bununla; Tekstilden plastiğe, 
inşaattan imalat sanayisine kadar birçok farklı sek-
törde döngüsel ekonomi planı gerçekleştirilecek. Bu 
eylem planı kapsamında tek kullanımlık plastiklerin 
kullanımı azaltılacak. Plastik atıkların geri dönüştü-

61 https://csb.gov.tr/yesil-kalkinma-yolunda-turkiye-istisare-to-
plantisi-sonuc-bildirgesi-bakanlik-faaliyetleri-32046, (07.02.2022)
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rülmesi için yeni eylem planları hayata geçirilecek, 
“Atık Isı Projesi” ile konut ısıtma giderleri yüzde 30 
düşecek. Termik santrallerdeki atık ısı potansiyeli-
nin tamamını kullanarak yaklaşık 4 milyon konutun 
ve 16 milyon vatandaşın ısıtma giderlerini yüzde 30 
daha aşağı çekileceği hedeflendi. Atık su arıtma 
tesislerini, gelir getiren ekonomik bir kaynağa dö-
nüştürecek adımlar atılacak. 

Atık su arıtma tesisleri, yeşil teknoloji ürünü 
olan biyo rafineri tesislerine dönüştürülerek işletme 
maliyetleri düşürülerek atık suyun yeniden kullanımı 
arttırılacak. Ayrıca, atık sudan hidrolik enerji, arıtma 
çamurundan biyogaz elde edilmesi hedefler ara-
sında yer almıştır. Korunan alan büyüklüğü ve şehir 
içi yeşil alanların arttırılması, 2018 yılında Türkiye’nin 
yüzölçümünün yüzde 9’u seviyesinde olan korunan 
alan büyüklüğü yüzde 11,91 dir. Bu büyüklük kade-
meli olarak 2022 yılı sonuna kadar yüzde 13,8’e, 2023 
yılında OECD ortalaması olan yüzde 17’ye yükselti-
leceği hedeflendi. Ayrıca, 2023 yılına kadar toplam 
3 bin kilometre bisiklet yolu ağının tamamlanacağı 
öngörülmüştür. 

Yeni binalar “Sıfır Enerjili Bina” konseptine yük-
seltilecek. Enerji tüketiminin yüzde 30’u konutların 
enerji tüketiminden kaynaklanmaktadır. Bu amaç-
la; Binalarda “Enerji Performansı Yönetmeliği”nde 
düzenlemeye gidilecek. Buna göre 2023 yılından 
itibaren; yeni yapılacak olan 5 bin metrekareden 
büyük binalarda hâlen en az “C” olması gereken 
asgari Enerji Performansı’nı “B” seviyesine yüksel-
tilecek. En az yüzde 5 oranında yenilenebilir enerji 
kullanımını zorunlu hâle getirilecek. Bu zorunluluk 
2025 yılından itibaren 2 bin metrekare üzeri bina-
lara da yaygınlaştıracak, bu binalarda da yenile-
nebilir enerji kullanım oranını yüzde 10’a çıkarılacak, 
Binalarda kullanılan sularda yüzde 25 tasarruf sağ-
lanacak. Konutlarda kullanılan suyun daha tasar-
ruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde 
lavabo musluk debileri sınırlandırılacak. Böylece 
lavabolarda kullanılacak sudan yaklaşık yüzde 25 
tasarruf elde edilecek.

DEĞERLENDİRME

Küresel kaynaklı sorunlar yerel düzeyde çözüm-
leri zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla yerel yönetimler 
daha fazla ve daha iyi işlere yol açan doğru mo-
delleri ve koşulları yaratmada ve desteklemede ki-
lit rol oynamalıdırlar. Küreselleşme sürecinde kent 
ekonomilerinin işleyişi, yapısal dönüşümleri de be-

raberinde getirmekte, mevcut kalkınma kuramla-
rının yeniden tanımlanmasına neden olmaktadır. 
Bu manada yerel yönetimler toplumsal hizmetlerin 
daha verimli ve ekonomik karşılanmasında yaşam-
sal işlevler yerine getirirken, ülkelerin kalkınmasında 
da önemi roller oynamaktadırlar. Buradan hareket-
le, şehirlerin ve ülkelerin gelişmesinde, kalkınmasın-
da; şehirlerin markalaşması, Kalkınma Ajanslarının 
katkılarından faydalanılması, yerel yönetimlerin 
ulusal yada uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi 
ile şehirlerin kapasitelerinin artırılması önemli yer 
almaktadır. 

Öte yandan dünya ülkeleri giderek daha da 
azalan kaynakların tasarrufu ve daha ekolojik kent-
ler oluşturmak amacıyla döngüsel ekonomiye geçiş 
için önlemler geliştirmektedir. Döngüsel modelin 
birçok çevresel, iklimsel, sosyal ve ekonomik faydası 
vardır. Döngüsel ekonomi, birincil hammaddelerin 
olabildiğince farklı bir amaç için kullanılmak üzere 
değiştirilen ve geri kazanılmış materyallerle ikame 
edilmesini hedeflemektedir. 

Ayrıca, döngüsel ekonominin diğer faydala-
rı da şu şekilde özetlenebilir: Hammadde ve enerji 
tasarrufu sağlamak, maliyetleri azaltmak ve kont-
rol altında tutmak, tedarik güvenliğinin artırmak, 
hammadde ve enerjiye bağımlılığı azaltmak, 
hammadde fiyat dalgalanmalarını azaltmak, is-
rafı azaltmak, sera gazı emisyonlarını azaltmak, 
işletmelerin rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir 
ürün ihracatını sağlamak, işletmelerin dayanıklılığını 
artırmak, istihdam ve yeni iş fırsatları yaratmak, 
kaynak çıkarma ve atık bertarafından kaynaklanan 
çevresel etkilerin azaltılmasını sağlamaktır. 62Ayrıca, 
COVID19 krizinin ardından, çevre, sağlık ve sosyal 
içerme arasındaki bağlantı güçlendirilmeli ve top-
lumun maddeden arındırılması ve döngüsel kaynak 
döngüleri yansıtılarak yeniden düşünülmelidir.63
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